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Poprawka 541
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustępy 1-3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach,
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 lit. a), muszą być 
umieszczone w głównym polu widzenia. 
Muszą być prezentowane łącznie w jasnym 
formacie, w następującym porządku: 
cukry, tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe 
oraz sól.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b) i ust. 
2, musi się znajdować łącznie na tylnej 
części opakowania i w kolejności 
prezentacji przewidzianej w części C 
załączniku XIII. 

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

Informacja o wartości odżywczej musi być 
prezentowana w formie tabelarycznej, z 
wyrównanymi liczbami, o ile pozwoli na to 
miejsce. Jeżeli miejsce na to nie pozwala, 
informacja jest prezentowana w formie 
liniowej.

3. Jeśli obowiązkowa informacja o 
wartości odżywczej jest prezentowana 
łącznie z informacją o składnikach 
odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 
2, kolejność prezentacji energii i 
składników odżywczych wymienionych w 
informacji, w odpowiednich przypadkach, 
musi odpowiadać przepisom części C 
załącznika XIII.
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Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasności i bezzwłoczności informacji powinny one zawierać w polu 
widzenia ograniczoną liczbę składników odżywczych, które mają największe znaczenie dla 
konsumentów, w tym tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, cukier i sól. Informacje te powinno 
uzupełniać obowiązkowe oznaczenie wartości odżywczej umieszczone na tylnej części 
opakowania.

Poprawka 542
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustępy 1-3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach,
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 lit. a), muszą być 
umieszczone w głównym polu widzenia. 
Muszą być prezentowane łącznie w jasnym 
formacie, w następującym porządku: 
wartość energetyczna, nasycone kwasy 
tłuszczowe, cukry oraz sól przy 
wykorzystaniu różnych kolorów, jak 
określono w art. 31 ust. 3.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), musi 
się znajdować łącznie na tylnej części 
opakowania oraz w kolejności prezentacji 
przewidzianej w części C załączniku XIII. 

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

Musi być ona prezentowana w formie 
tabelarycznej, z wyrównanymi liczbami, o 
ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli miejsce na 
to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

3. Jeśli obowiązkowa informacja o 
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wartości odżywczej jest prezentowana 
łącznie z informacją o składnikach 
odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 
2, kolejność prezentacji energii i 
składników odżywczych wymienionych w 
informacji, w odpowiednich przypadkach, 
musi odpowiadać przepisom części C 
załącznika XIII.

Or. en

Uzasadnienie

Etykiety powinny znajdować się obowiązkowo na przedniej i tylnej części opakowania 
i zawierać cztery elementy na przedniej części: wartość energetyczną, nasycone kwasy 
tłuszczowe, cukry i sól, a na tylnej części osiem najważniejszych i tłuszcze trans.

W związku z tym, że informacje o tłuszczach trans, błonniku i białku podaje się obowiązkowo 
na tylnej części opakowania, nie należy ich umieszczać na liście w ust. 2. 

Poprawka 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Następujące dane szczegółowe, o 
których mowa w art. 31 ust. 2, odnoszące 
się do obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia: wartość 
energetyczna, ilość tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych, cukrów i soli.
Muszą być prezentowane łącznie w jasnym 
formacie w wyżej określonym porządku: 

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć dezorientacji konsumentów zbyt dużą ilością informacji na przedniej części 
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opakowania, wystarczy umieścić dane dotyczące węglowodanów na jego tylnej części.

Poprawka 544
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w tym 
samym polu widzenia, co informacje, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, tak aby 
tworzyły z nimi całość w jednym miejscu w 
formie tabeli. Muszą być prezentowane w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, białko, tłuszcz, ze 
szczególnym wskazaniem na nasycone 
kwasy tłuszczowe, węglowodany ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów oraz 
sól.

Or. de

Uzasadnienie

Celem zachowania spójności z innymi poprawkami (por. art. 29 ust. 1 lit. b)); zestawienie 
danych szczegółowych w tabeli poprawi ich czytelność.

Poprawka 545
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
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głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól. Dane 
wymagane zgodnie z art. 31 ust. 3 
powinny być też przedstawiane graficznie.

Or. de

Uzasadnienie

Dodane trzecie zdanie wprowadza wymóg graficznego przedstawiania procentowego składu 
substancji wymienionych w informacji o wartości odżywczej, ponieważ w porównaniu z czysto 
tekstową formą umożliwia to natychmiastowe zrozumienie. Formy graficzne zapewniają 
szybsze zrozumienie w porównaniu z zapisem tekstowym. W tym celu można użyć na przykład 
wykresów słupkowych lub kołowych.

Poprawka 546
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1, muszą być prezentowane 
w jasnym formacie, w następującym 
porządku: wartość energetyczna, białko,
węglowodany i tłuszcz.

Or. de

Uzasadnienie

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
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Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

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 ist...“, 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, 
dass sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Poprawka 547
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
tabeli w tym samym polu widzenia. Muszą 
być prezentowane w następującym 
porządku: wartość energetyczna, cukry,
tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe oraz 
sód lub sól.

Or. de

Uzasadnienie

Celem podania wymaganych elementów w formie tabeli jest poprawa czytelności informacji. 

Porządek ten odpowiada kolejności określonej w dyrektywie 90/496/EWG (dyrektywa 
w sprawie oznaczania wartości odżywczej). 
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Poprawka 548
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól. W 
przypadku opakowań ozdobnych, 
informacje obowiązkowe powinny być 
podawane jedynie na odwrocie 
opakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Wizualny i estetyczny charakter opakowań ozdobnych zawierających wyroby czekoladowe na 
uroczyste okazje, np. Dzień Matki, zostałby zatracony, gdyby obowiązkowe informacje 
żywieniowe musiały się znajdować na przodzie opakowania.

Poprawka 549
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
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łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sód.

Or. en

Uzasadnienie

Sól (chlorek sodu) nie jest jedynym źródłem sodu w diecie. Istnieje szereg innych soli 
sodowych poza chlorkiem sodu, na przykład glutaminian sodu, węglan sodu itd.). 
Wymienienie sodu zawartego w soli uwzględniłoby tylko małą część rzeczywistej zawartości 
i nie dostarczyłoby właściwych informacji.

Poprawka 550
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone we 
wspólnej tabeli w tym samym polu 
widzenia. Muszą być prezentowane w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, cukry, tłuszcz, nasycone 
kwasy tłuszczowe oraz sód lub sól.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z poprawką do art. 29 ust. 1 lit. b).
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Poprawka 551
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone we 
wspólnej tabeli w tym samym polu 
widzenia. Muszą być prezentowane w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, cukry, tłuszcz, nasycone 
kwasy tłuszczowe oraz sód lub sól.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do art. 29 ust. 1 lit. b).

Poprawka 552
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach,
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe dotyczące wartość 
energetyczna, białka, węglowodanów i 
tłuszczu, o których mowa w art. 29 ust. 1, 
odnoszące się do informacji o wartości 
odżywczej, muszą być prezentowane 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, białko, węglowodany i 
tłuszcz. Dane szczegółowe, o których 
mowa w art. 31 ust. 3, muszą być 
umieszczone w głównym polu widzenia.
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Or. de

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia propozycje zmian do art. 29 i następne oraz gwarantuje, że informacje 
o wartości odżywczej są podawane zawsze w tej samej kolejności i formie. 

Poprawka 553
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, białko, tłuszcz ze 
szczególnym wskazaniem na nasycone 
kwasy tłuszczowe, węglowodany ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów oraz 
sodu zawartego w soli i dodatkach.

Or. fi

Uzasadnienie

W niektórych kategoriach produktów dodatki mogą zawierać znaczną ilość sodu. Na przykład 
kryteria wykorzystania fińskiego symbolu serca wskazującego, które produkty pomagają 
utrzymać serce w dobrej formie, uwzględniają również ilość sodu w dodatkach.
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Poprawka 554
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone we 
wspólnej tabeli w tym samym polu 
widzenia. Muszą być prezentowane w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, cukry, tłuszcz, nasycone 
kwasy tłuszczowe oraz sód lub sól.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z poprawką do art. 29 ust. 1 lit. b).

Poprawka 555
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być przedstawione w 
tym samym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że konsumenci potrzebują informacji na przedniej 
części opakowania. Znacznie bardziej przydatne byłoby zapewnienie konsumentom wszystkich 
informacji, których potrzebują, aby dokonywać świadomych wyborów, w tym samym polu 
widzenia, tzn. tak, by nie musieli kilkakrotnie odwracać opakowania. Dlatego przydatne 
informacje powinny znajdować się w tym samym polu widzenia, zazwyczaj na tylnej części 
opakowania, aby konsumenci od razu widzieli wyczerpujące informacje.

Poprawka 556
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach,
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 lit. a), muszą być 
umieszczone w głównym polu widzenia. 
Muszą być prezentowane łącznie w jasnym 
formacie, w następującym porządku: 
wartość energetyczna, tłuszcz, nasycone 
kwasy tłuszczowe, cukry oraz sól.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu i uproszczeniu tekstu.
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Poprawka 557
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone we 
wspólnej tabeli w tym samym polu 
widzenia. Muszą być prezentowane w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, cukry, tłuszcz, nasycone 
kwasy tłuszczowe oraz sód lub sól.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z proponowaną poprawką do art. 29 ust. 1 lit. b).

Poprawka 558
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustępy 1 i 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych 
przypadkach, łącznie w jasnym formacie, 
w następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe dotyczące wartości 
energetycznej zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a)
muszą być umieszczone zgodnie z art. 31 
ust. 2 w głównym polu widzenia. 
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1a. Dane szczegółowe dotyczące 
składników odżywczych zgodnie z art. 29 
ust. 1 lit. b) odnoszące się do białka, 
węglowodanów, cukru, tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, 
błonnika i sodu są prezentowane łącznie 
w jasnym formacie w następującym 
porządku: białko, węglowodany, cukier, 
tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
błonnik i soda. Dane szczegółowe są 
przedstawiane zgodnie z pierwszym 
zdaniem art. 31 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że dane szczegółowe dotyczące wartości energetycznej muszą być 
prezentowane w głównym polu widzenia. Z drugiej strony danych szczegółowych dotyczących 
składników odżywczych nie trzeba prezentować w głównym polu widzenia, ale łącznie 
i w jasnym formacie. 

Poprawka 559
Jules Maaten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dodatkowo do szczegółowych 
informacji zgodnie z ust. 1 informacje 
szczegółowe wchodzące w skład 
informacji o wartości odżywczej, o których 
mowa w art. 29 ust. 1 lit. a), umieszcza się 
w prawym dolnym rogu przedniej strony 
opakowania, drukując je czcionką o 
wielkości 3 mm i otaczając owalnym 
obramowaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość energetyczna stanowi jedną z najważniejszych informacji o żywności. Z tego też 
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względu, niezależnie od produktu, odpowiednie informacje szczegółowe należy powtórzyć na 
przodzie opakowania, w tym samym miejscu i w sposób bardzo wyraźny, aby konsumenci 
mogli je natychmiast zauważyć, jednak w taki sposób, aby nie przypominały prostokątnych 
ostrzeżeń znanych z paczek papierosów. 

Poprawka 560
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wartość energetyczną, o której mowa 
w art. 29 ust. 1 lit. a), umieszcza się 
ponadto w głównym polu widzenia w 
sposób bardzo wyraźny, otaczając ją 
prostokątnym obramowaniem. Zgodnie z 
art. 32 ust. 2 i 3 podaje się ją w 
przeliczeniu na porcję.

Or. en

Uzasadnienie

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Poprawka 561
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Szczegółowe informacje, o których 
mowa w art. 29 ust. 1 lit. a), dotyczące 
wartości odżywczej umieszcza się w 
widoczny sposób na przedniej stronie 
opakowania.

Or. de

Uzasadnienie

Dla konsumentów wartość energetyczna jest najważniejszą daną szczegółową w informacji 
o wartości odżywczej. W związku z tym wartość energetyczną i/lub wartość wskazanego 
dziennego spożycia energii należy umieszczać na przedniej części opakowania w widoczny 
sposób, niezależnie od produktu, tak aby umożliwić konsumentom ich natychmiastowe 
dostrzeżenie. Decyzja o tym, czy najważniejszy element informacji o wartości odżywczej ma 
również znaleźć się na przedniej części opakowania, powinna należeć do podmiotów 
działających na rynku spożywczym.

Poprawka 562
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dodatkowo do szczegółowych 
informacji, określonych w ust. 1 wartość 
energetyczną, o której mowa w art. 29 ust. 
1 lit. a), należy umieścić w prawym 
dolnym roku na najbardziej widocznej 
stronie opakowania i otoczyć 
prostokątnym obramowaniem. Wartość 
energetyczną podaje się w przeliczeniu na 
100 g/ml lub, zgodnie z art. 32 ust 2 i 3, na 
porcję.
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Or. nl

Uzasadnienie

Podanie wartości energetycznej ma kluczowe znaczenie. W związku z tym wartość 
energetyczna musi być umieszczona na opakowaniu w widocznym miejscu i łatwa do 
znalezienia dla konsumenta. Wartość energetyczną podaje się w przeliczeniu na 100 g/ml lub 
na porcję. 

Poprawka 563
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wartość energetyczną, o której mowa 
w art. 29 ust. 1 lit. a), umieszcza się 
ponadto w głównym polu widzenia w 
sposób bardzo wyraźny, otaczając ją 
prostokątnym obramowaniem. Zgodnie z 
art. 32 ust. 2 i 3 podaje się ją w 
przeliczeniu na porcję.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość energetyczna stanowi najważniejszą informację o żywności. Analizy konsumenckie 
(*) wykazały, że podawanie informacji o wartości energetycznej jedynie na przodzie 
opakowania jest najrozsądniejsze z punktu widzenia konsumentów, a podawanie ich w 
przeliczeniu na porcję jest formą preferowaną przez konsumentów, gdyż umożliwia to ocenę 
rzeczywistej zawartości substancji odżywczych w produkcie (ważne ze względu na liczbę 
kalorii) i porównywanie produktów w ramach danej kategorii produktów żywnościowych lub 
napojów.
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Poprawka 564
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wartość energetyczną, o której mowa 
w art. 29 ust. 1 lit. a), umieszcza się 
ponadto w głównym polu widzenia w 
sposób bardzo wyraźny, otaczając ją 
prostokątnym obramowaniem. Zgodnie z 
art. 32 ust. 2 i 3 podaje się ją w 
przeliczeniu na porcję.

Or. en

Uzasadnienie

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Poprawka 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
49 ust. 3, a także w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
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Żywności i przed datą zastosowania 
artykułów 29–34 ustalone zostaną 
poziomy odniesienia wskazujące na 
wysoką zawartość danej substancji 
odżywczej w przeliczeniu na 100 g lub 
100 ml. Jeżeli owe poziomy odniesienia 
zostaną przekroczone w środku 
spożywczym, informacje o właściwościach 
odżywczych dotyczące danej substancji 
odżywczej zaznacza się kolorem 
czerwonym.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie konsumenckie wykazały, że system kolorów jest zdaniem konsumentów najlepszy 
i pozwala na szybkie dokonywanie świadomych wyborów. Zaznaczanie jedynie substancji 
odżywczych występujących w dużych ilościach umożliwi konsumentom podejmowanie
szybkich decyzji. W przeciwieństwie do etykietowania z zastosowaniem kolorów na wzór 
świateł drogowych można uniknąć sytuacji, w której całkowicie sztuczne produkty byłyby 
oznaczone zielonym punktem.

Poprawka 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Następujące informacje szczegółowe, 
o których mowa w art. 31 ust. 2 i które 
dotyczą obowiązkowego informowania o 
wartości odżywczej, podaje się na 
odwrocie opakowania: węglowodany, 
białko oraz sztuczne i naturalne tłuszcze 
trans. Informacje te podaje się w jednym 
miejscu i w sposób jasny, w kolejności jak 
wyżej. 

Or. en
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Uzasadnienie

Zawartość białka i tłuszczów trans to ważne informacje dla konsumentów i dlatego ich 
podawanie na odwrocie opakowania powinno być obowiązkowe. Ważne jest również 
rozróżnienie na sztuczne i naturalne tłuszcze trans, ponieważ producenci mają wpływ na 
zawartość sztucznych tłuszczów trans. 

Poprawka 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
odniesieniu do środków spożywczych 
określonych w dyrektywie Rady 
89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych państw członkowskich 
odnoszących się do środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz dyrektyw szczególnych, jak określono 
w art. 4 ust. 1 tej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia są specjalnie przygotowane na szczególne 
potrzeby żywieniowe grupy docelowej. Dyrektywa Rady 89/398/EWG oraz dyrektywy 
szczególne, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej dyrektywy, zawierają szczegółowe informacje 
na temat obowiązkowych informacji żywieniowych, które muszą się znaleźć na etykiecie. 
Umieszczenie ograniczonych informacji odżywczych w głównym polu widzenia na środkach 
spożywczych specjalnego przeznaczenia nie wystarczy i może być nieistotne z punktu widzenia 
potrzeb informacyjnych konsumentów. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia należy 
zwolnić z tego wymogu.
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Poprawka 568
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
odniesieniu do środków spożywczych 
określonych w dyrektywie Rady 
89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych państw członkowskich 
odnoszących się do środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz dyrektyw szczególnych, jak określono 
w art. 4 ust. 1 tej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.
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Poprawka 569
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b) i ust. 
2, musi się znajdować łącznie na tylnej 
części opakowania i w kolejności 
prezentacji przewidzianej w części C 
załączniku XIII. 

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

Ta informacja o wartości odżywczej musi 
być prezentowana w formie tabelarycznej, 
z wyrównanymi liczbami, o ile pozwoli na 
to miejsce. Jeżeli miejsce na to nie 
pozwala, informacja jest prezentowana w 
formie liniowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu i doprecyzowaniu.

Poprawka 570
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli obowiązkowa informacja o 
wartości odżywczej jest prezentowana 
łącznie z informacją o składnikach 
odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 
2, kolejność prezentacji energii i 
składników odżywczych wymienionych w 
informacji, w odpowiednich przypadkach, 
musi odpowiadać przepisom części C 

skreślony
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załącznika XIII.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uproszczenie.

Poprawka 571
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli obowiązkowa informacja o 
wartości odżywczej jest prezentowana 
łącznie z informacją o składnikach 
odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 
2, kolejność prezentacji energii i 
składników odżywczych wymienionych w 
informacji, w odpowiednich przypadkach, 
musi odpowiadać przepisom części C 
załącznika XIII.

skreślony

Or. en

Poprawka 572
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje przepisy wykonawcze 
w celu ustanowienia kryteriów 
określających, kiedy wartości lub 
składniki odżywcze są nieistotne. Te 
niezbędne środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
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regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. es

Uzasadnienie

Decydowanie o tym, jakie ilości można uznać za nieistotne, nie powinno należeć do 
podmiotów. Kryteria należy określić na szczeblu europejskim.

Poprawka 573
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach gdy ilość energii lub 
składników odżywczych w produkcie jest 
znikoma, informację o wartości odżywczej 
tych elementów można zastąpić takim 
oświadczeniem, jak „Zawiera znikome 
ilości…” bezpośrednio w pobliżu 
informacji o wartości odżywczej, o ile 
informacja taka występuje.

4. W przypadkach gdy ilość energii lub 
ilość poszczególnych składników 
odżywczych w produkcie jest znikoma, nie 
należy wymagać ich podawania. Takie 
oświadczenie, jak „Zawiera znikome 
ilości…”, można umieścić bezpośrednio w 
pobliżu informacji o wartości odżywczej, o 
ile informacja taka występuje

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie, że nie będzie wymogu informowania o środkach 
odżywczych, które nie występują w żywności lub ich ilość jest znikoma. Uwzględnienie 
substancji występujących w znikomej ilości powinno być możliwe, ale nie obowiązkowe. 
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Poprawka 574
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44, do prezentacji 
informacji o wartości odżywczej można 
stosować formy graficzne lub symbole, 
pod warunkiem spełnienia następujących 
zasadniczych wymagań:

skreślony

a) takie formy prezentacji nie mogą 
wprowadzać konsumenta w błąd; oraz
b) muszą istnieć dowody zrozumienia 
takich form prezentacji przez przeciętnego 
konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z obowiązkowym przedstawianiem wartości procentowych danych, o których 
mowa w art. 31 ust. 2, w formie graficznej ust. 5 i 6 art. 34 są zbędne (por. poprawkę tej 
samej autorki do art. 34 ust. 1. Innym argumentem przeciwko zezwoleniu państwom 
członkowskim, jak proponuje w swoim wniosku Komisja, na samodzielne decydowanie o tym, 
czy informacja o wartości odżywczej ma być przedstawiana w formie graficznej i za 
pośrednictwem symboli, jest ryzyko zakłócenia wolnego handlu poprzez odmienną sytuację 
w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 575
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44, do prezentacji 
informacji o wartości odżywczej można 
stosować formy graficzne lub symbole, 
pod warunkiem spełnienia następujących 

5. Do prezentacji informacji o wartości 
odżywczej można stosować formy 
graficzne lub symbole, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
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zasadniczych wymagań: wymagań:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić na stosowanie form graficznych lub symboli bez względu na istnienie czy też 
brak systemów krajowych.

Poprawka 576
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44, do prezentacji 
informacji o wartości odżywczej można 
stosować formy graficzne lub symbole, 
pod warunkiem spełnienia następujących 
zasadniczych wymagań:

5. Do prezentacji informacji o wartości 
odżywczej można stosować formy 
graficzne lub symbole, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zagwarantowanie elastyczności w zakresie utrzymania 
i stosowania alternatywnych środków wyrazu oprócz form wymienionych w art. 31 ust. 2 i 3, 
służących podawaniu informacji o wartości odżywczej.

Poprawka 577
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44, do prezentacji 
informacji o wartości odżywczej można 

5. Do prezentacji informacji o wartości 
odżywczej można stosować formy 
graficzne lub symbole, pod warunkiem 
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stosować formy graficzne lub symbole, 
pod warunkiem spełnienia następujących 
zasadniczych wymagań:

spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

Or. en

Uzasadnienie

Symbole żywnościowe powinny zostać zharmonizowane na poziomie UE, aby umożliwić 
swobodny przepływ towarów.

Poprawka 578
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić zasady 
dotyczące innych aspektów prezentacji 
informacji o wartości odżywczej, inne niż 
omówione w ust. 5. 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

Poprawka jest konsekwencją skreślenia rozdziałów VI i VII.
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Poprawka 579
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić zasady 
dotyczące innych aspektów prezentacji 
informacji o wartości odżywczej, inne niż 
omówione w ust. 5. 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. de

Uzasadnienie

W związku z poprawką tej samej autorki do art. 34 ust. 1, ust. 5 i 6 są zbędne. 

Poprawka 580
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić zasady 
dotyczące innych aspektów prezentacji 
informacji o wartości odżywczej, inne niż 
omówione w ust. 5. 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
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Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia rozdziałów VI i VII.

Poprawka 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  6a. Pięć lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja sporządza 
sprawozdanie oceniające formę 
prezentacji opisaną we wcześniejszych 
ustępach.

Or. en

Uzasadnienie

Oceny form prezentacji dokonuje się w celu określenia zalet i wad.

Poprawka 582
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34a
Ust. 1 art. 34 nie ma zastosowania do 
produktów, o których mowa w dyrektywie 
89/398/EWG i dyrektywach 
szczegółowych, jak określono w art. 4 ust. 
1 niniejszej dyrektywy.

Or. it
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Uzasadnienie

Produkty dietetyczne są określone w taki sposób, by sprostać specyficznym potrzebom 
odżywczym, i często przepisuje je lekarz. W związku z tym nie ma potrzeby dostarczać 
konsumentom szczególnych informacji dotyczących ich zawartości odżywczej. 

Poprawka 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział V – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział V

Dobrowolne informacje o żywności
Rozdział V

Obowiązkowe podawanie informacji o 
miejscu pochodzenia

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość konsumenci powinni znać kraj pochodzenia środka spożywczego. 
Wiedza na temat pochodzenia głównego składnika żywności przetworzonej stanowi ważny 
czynnik umożliwiający konsumentowi dokonanie świadomego wyboru.

Poprawka 584
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział V – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział V

Dobrowolne informacje o żywności

Rozdział V

Podawanie informacji o pochodzeniu

Or. en
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Uzasadnienie

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Poprawka 585
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośne wymagania skreślony
1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 
2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub 
miejsca. 
3. 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 
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również kraj lub miejsce pochodzenia tego 
składnika pierwotnego składników 
pierwotnych.
4. 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.
5. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 3. 
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.
6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
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

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
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Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Poprawka 586
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35
Odnośne wymagania

skreślony

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 
2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub 
miejsca. 
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3. 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.
4. 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.
5. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 3. 
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.
6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
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

Informacja o pochodzeniu produktu jest ważna dla konsumenta. Jednak w niektórych 
przypadkach nie zawsze można określić kraj pochodzenia, ponieważ zawartość produktu 
może pochodzić z różnych krajów jednocześnie i zmieniać się codziennie. Obowiązujące 
obecnie przepisy dotyczące informowania o pochodzeniu przewidują dobrowolne podawanie 
miejsca pochodzenia, chyba że niepodanie takich informacji mogłoby poważnie wprowadzić 
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konsumenta w błąd co do prawdziwego miejsca pochodzenia środka spożywczego. Zasady te 
należy zachować, nie zastępując ich innymi sformułowaniami. 

Poprawka 587
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośne wymagania Odnośne wymagania

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. W tym przypadku art. 14 
ust. 1 nie ma zastosowania.

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub 
miejsca. 
3. 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.
4. 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 
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samym miejscu. W innych przypadkach 
należy podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
i uboju.
5. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 3. 
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.
6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
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.

6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
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

Część oznaczania pochodzenia jest obowiązkowa, w związku z czym art. 35 ust. 2-5 należy 
umieścić w osobnym artykule (nowy artykuł 26 „Pochodzenie”) obok innych obowiązkowych 
danych szczegółowych. W przypadku gdy informacje są dostarczane dobrowolnie, zasadne 
byłoby zwolnienie z obowiązku stosowania minimalnego rozmiaru czcionki (art. 14 ust. 1), 
ponieważ w przeciwnym razie przedsiębiorcy mogliby zdecydować, że nie będą podawać tych 
informacji.

Poprawka 588
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
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zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 

zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub 
miejsca. 

2. W przypadku etykiet żywnościowych 
zawierających informacje o szczególnych 
właściwościach związanych z metodami 
produkcji, dobrostanem zwierząt lub 
wpływem środka spożywczego na 
środowisko Komisja w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami przedstawia 
wniosek określający kryteria jakościowe, 
które muszą zostać spełnione przez 
systemy etykietowania, aby 
zagwarantować dokładne i wyważone 
informacje oraz nie dopuścić do 
wprowadzania konsumentów w błąd.

3. 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.
4. 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.
5. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 3. 
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.
6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 



PE418.219v01-00 40/81 AM\762308PL.doc

PL

kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
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 589
Jules Maaten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy informacje o żywności 
objęte niniejszym rozporządzeniem są 
przekazywane na zasadzie dobrowolnej, 
takie informacje muszą być zgodne z 
odpowiednimi, szczególnymi 
wymaganiami ustanowionymi w 
niniejszym rozporządzeniu. 

1. Jeżeli niektóre lub wszystkie informacje 
o żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być spójne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 

Or. en

Uzasadnienie

Użycie wyrażenia „muszą być zgodne z” mogłoby oznaczać, że żywność nieopakowana 
i pakowana w pomieszczeniach przy sprzedaży bezpośredniej, w której przypadku informacje 
o wartości odżywczej są dostarczane dobrowolnie, musiałaby zawierać wszystkie i te same 
informacje co żywność pakowana. Jest to przeszkodą dla podmiotów działających na rynku 
spożywczym, które dostarczają takich informacji dobrowolnie, i zniechęci je do czynienia tego 
w przyszłości, jeżeli rozporządzenie zostanie przyjęte w proponowanej formie.
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Poprawka 590
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być czytelne.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli informacje podawane dobrowolnie na środkach spożywczych mają być przedstawiane 
w taki sam sposób, jak na produktach, w przypadku których istnieje taki obowiązek, 
producenci prawdopodobnie zrezygnują z podawania tych informacji dobrowolnie. W takiej 
sytuacji obecny wniosek doprowadziłby do tego, że konsumenci otrzymywaliby mniej 
informacji niż teraz.

Poprawka 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi 
wymaganiami ustanowionymi w 
niniejszym rozporządzeniu, szczególnie z 
wymogami określonymi w art. 7. 

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł 7 dotyczący uczciwych praktyk informacyjnych jest najważniejszą podstawą systemu 
dobrowolnych informacji.

Poprawka 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  1a. Wszelkie istotne informacje dotyczące 
dobrowolnych programów informowania 
o żywności, takie jak leżące u ich podstaw 
kryteria i badania naukowe, muszą być 
publicznie dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten ma zagwarantować przejrzystość.

Poprawka 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub miejsca.

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy oznaczenie 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności
jest obowiązkowe w celu poinformowania 
konsumentów o pochodzeniu żywności ze 
Wspólnoty Europejskiej lub innego kraju 
lub miejsca.
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Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość konsumenci powinni znać kraj pochodzenia środka spożywczego. 
Wiedza na temat pochodzenia głównego składnika żywności przetworzonej stanowi ważny 
czynnik umożliwiający konsumentowi dokonanie świadomego wyboru.

Poprawka 594
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub miejsca. 

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym oraz w uzupełnieniu 
wymogów art. 9 ust. 1 lit. i), ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy informacje 
o kraju lub miejscu pochodzenia żywności 
są dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub miejsca.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli oprócz obowiązkowych wymogów art. 9 ust. 1 lit. i) dostarczane są informacje 
dotyczące kraju pochodzenia składników danej żywności, informacje te powinny być zgodne 
z postanowieniami art. 35 ust. 2.
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Poprawka 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub miejsca. 

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym oraz w uzupełnieniu 
wymogów art. 9 ust. 1 lit. i), ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub miejsca.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 9 ust. 1 lit. i) zawiera obowiązkowe wymogi dotyczące oznaczania kraju pochodzenia 
i musi być stosowany.

Poprawka 596
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub miejsca. 

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym oraz w uzupełnieniu 
wymogów art. 9 ust. 1 lit. i), ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy informacje 
o kraju lub miejscu pochodzenia żywności 
są dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
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Europejskiej lub innego kraju lub miejsca.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć wymogi dotyczące obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia, aby 
uniknąć wprowadzania w błąd konsumentów co do pochodzenia produktu i jego głównych 
składników.

Poprawka 597
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustępy 1-4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub miejsca. 

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy oznaczenie 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności 
jest obowiązkowe w celu poinformowania 
konsumentów o pochodzeniu żywności ze 
Wspólnoty Europejskiej (państwa 
członkowskiego) lub innego kraju lub
miejsca. 

3. 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 

3. 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. Składnik pierwotny jest 



PE418.219v01-00 46/81 AM\762308PL.doc

PL

pierwotnych. składnikiem, który stanowi co najmniej 
50% żywności.

4. 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.

4. W przypadku drobiu i mięsa, innego niż 
wołowina i cielęcina, oznaczenie kraju lub 
miejsca pochodzenia odnosi się do miejsca 
pochodzenia, w którym zwierzęta były 
hodowane lub tuczone, a więc nie do 
miejsca chowu, uboju, przetwórstwa lub 
pakowania. Ewentualnie należy podać 
każde z poszczególnych miejsc urodzenia, 
hodowli, chowu, uboju, przetwórstwa i 
pakowania.

Or. en

Uzasadnienie

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and the very 
same principal applies here.

Poprawka 598
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 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.

3. W przypadku gdy kraj lub miejsce 
pochodzenia żywności nie jest tożsamy z 
krajem lub miejscem pochodzenia jego 
głównego składnika lub jednego z jego 
głównych składników, oznacza się również 
kraj lub miejsce pochodzenia tego 
głównego składnika/głównych składników.
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Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie kraju pochodzenia jedynie w przypadku głównych składników pozwoli uniknąć 
podawania niepotrzebnych informacji i umożliwi przekazywanie informacji jedynie 
o składnikach stanowiących ponad 50% danego produktu żywnościowego.

Poprawka 599
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. 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.

4. 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 osobno 
informacje o każdym z poszczególnych 
miejsc urodzenia, hodowli i uboju.

Or. hu

Uzasadnienie

W związku z licznymi skandalami w sektorze spożywczym związanymi z produktami mięsnymi 
wśród konsumentów europejskich panuje teraz niepewność i dlatego muszą oni mieć 
możliwość prześledzenia całej drogi tych produktów, w przypadku gdy producent podaje 
dobrowolnie szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia poszczególnych rodzajów mięsa.
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Poprawka 600
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. 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.

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

Or. en

Poprawka 601
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku świeżych owoców i 
warzyw jedynie kraj lub miejsce produkcji 
rolniczej można podać jako kraj lub 
miejsce pochodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku owoców i warzyw wciąż napływają zgłoszenia o nadmiernym skażeniu 
pestycydami. Wyraźne oznaczenie pochodzenia gwarantuje swobodę wyboru i może zwiększyć 
zaufanie konsumentów co do jakości produktów.
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Poprawka 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
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.

6. Komisja może ustanowić przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych
zgodnie z poprzednimi ustępami. 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

Niniejszy zapis powinien się odnosić wyłącznie do wcześniejszych ustępów.

Poprawka 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Pojęcia „wegetariański” nie należy 
stosować w odniesieniu do środków 
spożywczych, które wyprodukowano z 
produktów lub przy pomocy produktów 
pochodzących od zwierząt, które zmarły, 
zostały ubite lub umierają w wyniku 
zjedzenia. 
Pojęcia „wegański” nie należy stosować w 
odniesieniu do środków spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego lub 
wyprodukowanych na bazie zwierząt lub 
przy pomocy zwierząt ani do produktów 
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pochodzenia zwierzęcego (w tym 
produktów pochodzących od żywych 
zwierząt).

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie pojęcia „wegetariański” i „wegański” nie podlegają ochronie prawnej. Oznacza to 
w praktyce, że każdy producent może oznaczyć swój produkt jako „wegetariański”, nawet 
jeżeli nie ma on takich cech. Po wieloletnich dyskusjach powyższą definicję sformułowała 
brytyjska agencja zajmująca się normami żywieniowymi.

Poprawka 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dopuszczalne 
jest informowanie o aspektach 
środowiskowych, społecznych i etycznych 
w odniesieniu do środków spożywczych. 
Aby nie zachęcać do arbitralnego 
podejmowania zobowiązań i 
zagwarantować porównywalność, Komisja 
w ciągu [12 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] przedstawia 
wniosek legislacyjny dotyczący takich 
kryteriów w odniesieniu do środków 
spożywczych. 

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria środowiskowe, społeczne i etyczne są dla wielu konsumentów ważną pomocą 
w procesie podejmowania decyzji. Dlatego należy zachęcać do podawania takich informacji.
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Poprawka 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Dobrowolne informacje o żywności

1. Do dnia 1 stycznia 20XX r. (trzy lata po 
przyjęciu) Komisja zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 49 ust. 3, ustanawia 
wspólny symbol dobrej żywności, aby 
pomóc konsumentom w wyborze 
zdrowszej alternatywy w poszczególnych 
kategoriach produktów spożywczych.
2. Produkty spożywcze, na których można 
umieścić wspólny symbol dobrej żywności, 
muszą spełniać kryteria określone przez 
Komisję oraz odpowiadać profilom 
składników odżywczych określonym 
zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
dotyczących żywności.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, 
ustanawia się ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących 
elementów:
a) ogólnej zawartości składników 
odżywczych w żywności oraz obecności 
składników odżywczych, które nauka 
uznała za wywierające wpływ na zdrowie;
b) roli i znaczenia danego produktu 
spożywczego (lub kategorii żywności) oraz 
ich udziału w sposobie żywienia populacji 
ogółem lub, w stosownych przypadkach, 
niektórych grup ryzyka, w tym dzieci;
Kryteria oparte są na naukowej wiedzy na 
temat żywności i żywienia oraz ich wpływu 
na zdrowie. 
Określając te kryteria, Komisja zwraca się 
do odpowiedzialnego organu o 
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dostarczenie odnośnej opinii naukowej w 
ciągu 12 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labelled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fibre than food products of the same 
type not carrying the symbol. A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Poprawka 606
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony

Prezentacja

Nie należy prezentować informacji 
dobrowolnych ze szkodą dla przestrzeni 
dostępnej do prezentacji informacji 
obowiązkowych.

Or. de

Uzasadnienie

Rozwiązaniem tej kwestii będą wytyczne UE dotyczące czytelności. 
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Poprawka 607
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie należy prezentować informacji 
dobrowolnych ze szkodą dla przestrzeni 
dostępnej do prezentacji informacji 
obowiązkowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 35.

Poprawka 608
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy krajowe są sprzeczne z zasadą harmonizacji i swobodnego obrotu towarami na 
rynku wewnętrznym.
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Poprawka 609
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu dwóch lat od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Radzie i Parlamentowi 
wnioski legislacyjne dotyczące 
obowiązkowego informowania o 
pochodzeniu mięsa drobiowego, 
wieprzowego i baraniego, zgodnie z 
istniejącymi obowiązkowymi zasadami 
dotyczącymi etykietowania mięsa 
wołowego, zawartymi w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1760/2000. 

Or. en

Uzasadnienie

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the existing situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.



AM\762308PL.doc 55/81 PE418.219v01-00

PL

Poprawka 610
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja rozpoczyna 
publiczne konsultacje dotyczące używania 
pojęć takich jak „czysty”, „oryginalny”, 
„wiejski”, „w stylu wiejskim”, 
„tradycyjny”, „autentyczny”, a następnie 
opracowuje dokument zawierający 
wytyczne w sprawie używania takich 
pojęć, aby zagwarantować ich używanie w 
zgodzie z zasadami i wymogami 
określonymi w rozdziale II niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)



PE418.219v01-00 56/81 AM\762308PL.doc

PL

Poprawka 611
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza obowiązkowymi danymi 
szczegółowymi, o których mowa w art. 9 
ust. 1 i w art. 10, państwa członkowskie 
mogą wymagać, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 42, podawania 
dodatkowych obowiązkowych danych 
szczegółowych w odniesieniu do 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności, o ile jest to uzasadnione:

1 Poza obowiązkowymi danymi 
szczegółowymi, o których mowa w art. 9 
ust. 1 i w art. 10, państwa członkowskie 
mogą wymagać, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 42, podawania dalszych 
informacji w odniesieniu do szczególnych 
rodzajów lub kategorii żywności, o ile jest 
to uzasadnione:

a) ochroną zdrowia publicznego; a) ochroną zdrowia publicznego; lub
b) ochroną konsumentów; b) ochroną konsumentów 

umożliwiającą im dostęp do informacji; 
lub

c) zapobieganiem nadużyciom; c) zapobieganiem nadużyciom; lub
d) ochroną praw własności 
przemysłowej i handlowej, oznaczeń 
pochodzenia, zarejestrowanych nazw 
pochodzenia oraz zapobieganiem 
nieuczciwej konkurencji.

d) ochroną praw własności 
przemysłowej i handlowej, oznaczeń 
pochodzenia, zarejestrowanych nazw 
pochodzenia oraz zapobieganiem 
nieuczciwej konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Celem proponowanego tekstu jest wykluczenie utożsamienia z obowiązkowymi danymi 
szczegółowymi, o których mowa w art. 9, i poprawa zrozumiałości artykułu.

Poprawka 612
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki takie nie stanowią przeszkody dla 
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swobodnego przepływu towarów na rynku 
wewnętrznym. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli informacje podawane dobrowolnie na środkach spożywczych mają być przedstawiane 
w taki sam sposób, jak na produktach, w przypadku których istnieje taki obowiązek, 
producenci prawdopodobnie zrezygnują z podawania tych informacji dobrowolnie. W takiej 
sytuacji obecny wniosek doprowadziłby do tego, że konsumenci otrzymywaliby mniej 
informacji niż teraz.

Poprawka 613
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach stosowania ust. 1 państwa 
członkowskie mogą wprowadzić środki 
dotyczące obowiązkowego określania 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności
jedynie wówczas, gdy istnieje 
udowodniony związek pewnych cech 
żywności z jej pochodzeniem. W ramach 
zgłaszania Komisji takich środków 
państwa członkowskie przedstawiają 
dowody świadczące o tym, że większość 
konsumentów przywiązuje znaczną wagę 
do przekazywania takich informacji.

skreślony

Or. en
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Poprawka 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach stosowania ust. 1 państwa 
członkowskie mogą wprowadzić środki 
dotyczące obowiązkowego określania 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności 
jedynie wówczas, gdy istnieje 
udowodniony związek pewnych cech 
żywności z jej pochodzeniem. W ramach 
zgłaszania Komisji takich środków 
państwa członkowskie przedstawiają 
dowody świadczące o tym, że większość 
konsumentów przywiązuje znaczną wagę 
do przekazywania takich informacji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten jest zbyt restrykcyjny i niezgodny z poprawką do art. 9 ust. 1 lit. i).

Poprawka 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach stosowania ust. 1 państwa 
członkowskie mogą wprowadzić środki 
dotyczące obowiązkowego określania 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności 
jedynie wówczas, gdy istnieje 
udowodniony związek pewnych cech 
żywności z jej pochodzeniem. W ramach 
zgłaszania Komisji takich środków 

skreślony
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państwa członkowskie przedstawiają 
dowody świadczące o tym, że większość 
konsumentów przywiązuje znaczną wagę 
do przekazywania takich informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość konsumenci powinni znać kraj pochodzenia środka spożywczego. 
Wiedza na temat pochodzenia głównego składnika żywności przetworzonej stanowi ważny 
czynnik umożliwiający konsumentowi dokonanie świadomego wyboru.

Poprawka 616
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 w przypadku mleka 
i produktów mlecznych oferowanych 
w butelkach szklanych przeznaczonych 
do ponownego użycia.

Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 w przypadku mleka,
przefermentowanego mleka i śmietany, do 
których nie zostały dodane składniki inne 
niż przetwory mleczne i kultury 
drobnoustrojów niezbędne do produkcji,
oferowanych w butelkach szklanych 
przeznaczonych do ponownego użycia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie, że środki krajowe stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 nie mają zastosowania do produktów mlecznych, do których dodawane 
są na przykład cukry, środki aromatyzujące lub inne składniki niemleczne.
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Poprawka 617
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 w przypadku mleka 
i produktów mlecznych oferowanych 
w butelkach szklanych przeznaczonych 
do ponownego użycia.

Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 w przypadku mleka,
przefermentowanego mleka i śmietany, do 
których nie zostały dodane składniki inne 
niż przetwory mleczne i kultury 
drobnoustrojów niezbędne do produkcji,
oferowanych w butelkach szklanych 
przeznaczonych do ponownego użycia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie, że środki krajowe stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 nie mają zastosowania do produktów mlecznych, do których dodawane 
są na przykład cukry, środki aromatyzujące lub inne składniki niemleczne.

Poprawka 618
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 w przypadku mleka 
i produktów mlecznych oferowanych 
w butelkach szklanych przeznaczonych 
do ponownego użycia.

Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 w przypadku mleka,
przefermentowanego mleka i śmietany, do 
których nie zostały dodane składniki inne 
niż przetwory mleczne i kultury 
drobnoustrojów niezbędne do produkcji,
oferowanych w butelkach szklanych 
przeznaczonych do ponownego użycia.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie, że środki krajowe stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 nie mają zastosowania do produktów mlecznych, do których dodawane 
są na przykład cukry, środki aromatyzujące lub inne składniki niemleczne.

Poprawka 619
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 w przypadku mleka 
i produktów mlecznych oferowanych 
w butelkach szklanych przeznaczonych 
do ponownego użycia.

Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 w przypadku mleka,
przefermentowanego mleka i śmietany, do 
których nie zostały dodane składniki inne 
niż przetwory mleczne i kultury 
drobnoustrojów niezbędne do produkcji,
oferowanych w butelkach szklanych 
przeznaczonych do ponownego użycia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy dopuścić na odstępstwa od wymogów art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 2 w odniesieniu do 
mleka i produktów mlecznych, do których dodano na przykład cukry, środki aromatyzujące 
lub inne składniki niemleczne.

Poprawka 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 skreślony
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Napoje alkoholowe
Państwa członkowskie mogą do czasu 
przyjęcia przepisów wspólnotowych, o 
których mowa w art. 20 lit. e), utrzymać 
krajowe zasady dotyczące wymieniania 
składników w przypadku napojów o 
zawartości alkoholu większej niż 1,2 % 
objętościowo.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten nie jest potrzebny, ponieważ art. 20 lit. e) został skreślony w ramach innej 
poprawki.

Poprawka 621
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą do czasu 
przyjęcia przepisów wspólnotowych, o 
których mowa w art. 20 lit. e), utrzymać 
krajowe zasady dotyczące wymieniania 
składników w przypadku napojów o 
zawartości alkoholu większej niż 1,2 % 
objętościowo.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno mieć również zastosowanie do napojów alkoholowych. W związku 
z tym skreślono ten artykuł podobnie jak ostatni ustęp art. 29 ust. 1 lit. b).
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Poprawka 622
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą do czasu 
przyjęcia przepisów wspólnotowych, o 
których mowa w art. 20 lit. e), utrzymać 
krajowe zasady dotyczące wymieniania 
składników w przypadku napojów o 
zawartości alkoholu większej niż 1,2% 
objętościowo.

Państwa członkowskie, które w momencie 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia już mają przepisy krajowe,
mogą do czasu przyjęcia przepisów 
wspólnotowych, o których mowa w art. 20 
lit. e), utrzymać takie przepisy dotyczące 
wymieniania składników w przypadku 
napojów o zawartości alkoholu większej 
niż 1,2% objętościowo.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ proponowane nowe rozporządzenie UE ma na celu harmonizację i uproszczenie 
zasad etykietowania, właściwą rzeczą jest zadbanie o to, aby na obszarach, w których planuje 
się wprowadzenie nowych przepisów, nie wprowadzano nowych środków krajowych. 
Natomiast tam, gdzie krajowe przepisy już istnieją, należy je utrzymać do momentu wejścia 
w życie przepisów UE.

Poprawka 623
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki krajowe dotyczące żywności 
niepaczkowanej

Żywność niepaczkowana

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 

1. W odniesieniu do środków 
spożywczych, o których mowa w art. 13 
ust. 4, podaje się informacje szczegółowe 
zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c). 
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członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu 
przedstawiania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10.
2. 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.

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję dotyczącą wymogu podawania 
niektórych lub wszystkich spośród 
pozostałych danych szczegółowych, 
wymienionych w art. 9 i 10, lub 
elementów tych danych.

3. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
szczegółowe zasady dotyczące sposobu 
udostępniania informacji, o których mowa 
w ust. 1 i 2.

3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

4. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na trudności z etykietowaniem żywności niepaczkowanej, żywność taka powinna 
być w zasadzie zwolniona z większości wymogów dotyczących etykietowania, z wyjątkiem 
informacji o alergenach. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę decydowania 
o najlepszym sposobie udostępniania informacji konsumentom.

Poprawka 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
środków spożywczych w pomieszczeniu 
sprzedaży na życzenie konsumenta lub ich 
paczkowania do bezpośredniej sprzedaży, 
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członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu 
przedstawiania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10.

państwa członkowskie mogą przyjąć 
szczegółowe przypisy dotyczące sposobu 
dostarczania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10, których podania 
mogą wymagać.

2. 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.
3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst środków określonych w ust. 
1.

Or. en

Uzasadnienie

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs. 

Poprawka 625
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki krajowe dotyczące żywności 
niepaczkowanej

Środki krajowe

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
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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.

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.

2. 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.

2. 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.

3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

3. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
informacji o wartości odżywczej (art. 9 
ust. 1 lit. l) w przypadku żywności 
paczkowanej i posiłków 
przygotowywanych i bezpośrednio 
wydawanych konsumentowi finalnemu 
przez lokalne placówki sprzedaży 
detalicznej lub punkty żywienia 
zbiorowego, jeżeli żywność ta i te posiłki 
są przygotowywane w sposób 
nienormowany, przez co składniki i 
przepisy mogą się często różnić.

Or. en

Uzasadnienie

Żywność paczkowana lub posiłki przygotowywane przez małe punkty sprzedaży detalicznej 
lub placówki żywienia zbiorowego są produkowane w sposób nienormowany, przez co 
składniki i przepisy mogą się często różnić, nawet z dnia na dzień. Te rodzaje żywności należy 
zatem ogólnie zwolnić z obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej lub dać 
państwom członkowskim prawo określania zasad dla tych kategorii, jak się to już stało 
w przypadku żywności niepaczkowanej.
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Poprawka 626
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania 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.

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania 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. Dane szczegółowe, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 lit. c), należy prezentować w 
każdym przypadku w taki sposób, by 
konsument mógł je uzyskać bez 
dopytywania.

Or. de

Uzasadnienie

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Poprawka 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
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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.

niektórych z danych szczegółowych, o 
których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 10, pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby wymogi z załącznika III dotyczące żywności, w przypadku której 
etykietowanie musi zawierać co najmniej jedną dodatkową informację szczegółową (np. 
żywność paczkowana w pewnych gazach, żywność o dużej zawartości kofeiny itp.), 
obowiązywały w rzeczywistości również w odniesieniu do żywności niepaczkowanej.

Poprawka 628
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zasięgnie opinii Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt ustanowionego na mocy 
art. 58 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002, jeśli uzna, że taka opinia 
będzie przydatna lub jeśli zażąda jej 
państwo członkowskie.

2. Komisja zasięgnie opinii Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i
Zdrowia Zwierząt ustanowionego na mocy 
art. 58 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002. Komisja wprowadzi również 
formalną procedurę notyfikacji dla 
wszystkich zainteresowanych stron, 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy 
98/34.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnym procedurom wprowadzania nowych sposobów etykietowania brak jest 
przejrzystości, a wymagania dotyczące konsultacji z zewnętrznymi podmiotami w ogóle nie 
istnieją. Nowe zasady dotyczące etykietowania będą mieć negatywny wpływ na swobodny 
przepływ towarów, wobec czego należy dokładnie przeanalizować zaproponowane środki 
oraz pozwolić zainteresowanym stronom na wypowiedzenie się w tej kwestii. Wnioski nie 
powinny stać się obowiązującym prawem, zanim nie dokona się oceny ich zgodności ze 
swobodami gwarantowanymi przez rynek wewnętrzny.
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Poprawka 629
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do środków 
podlegających procedurze notyfikacji 
określonej w ust. 1–4 nie ma zastosowania 
dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiająca procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do art. 42 ust. 2 wprowadza wymóg przejrzystej procedury notyfikacyjnej 
obejmującej konsumentów i producentów. Procedura taka jest niezwykle ważna, jeżeli 
rozważa się nowe informacje dotyczące etykietowania. Odpowiednim rozwiązaniem jest 
wobec tego likwidacja zwolnienia z formalnej kontroli wszelkich nowych wniosków 
dotyczących etykietowania.

Poprawka 630
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć szczegółowe zasady 
stosowania niniejszego rozdziału. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 49 ust. 2.

Komisja może przyjąć szczegółowe zasady 
stosowania niniejszego rozdziału. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 49 ust. 3.

Or. de
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest skorygowanie i dostosowanie przedmiotowego ustępu, aby był on zgodny 
z wymaganą procedurą komitologii.

Poprawka 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć szczegółowe zasady 
stosowania niniejszego rozdziału. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 49 ust. 2.

Komisja może przyjąć szczegółowe zasady 
stosowania niniejszego rozdziału. 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

Jeżeli środki te mają na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się je zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą.

Poprawka 632
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ VII Rozdział skreślony
OPRACOWYWANIE SYSTEMÓW 

KRAJOWYCH

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy krajowe są sprzeczne z zasadą harmonizacji i swobodnego obrotu towarami na 
rynku wewnętrznym.

Poprawka 633
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy krajowe Dobrowolne systemy państw 
członkowskich

Or. en

Uzasadnienie

It is important that this Chapter is retained. It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling. The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation. Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging and 
is likely to differ across member states. It is important that this work is allowed to continue as 
it will inform future discussions on interpretive labelling.

Poprawka 634
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć, 
zalecić lub w inny sposób zatwierdzić 
systemy krajowe – obejmujące wyłącznie 
niewiążące zasady, takie jak zalecenia, 
wytyczne, normy lub wszelkie inne 
niewiążące zasady – zwane dalej 
„systemami krajowymi”, mające na celu 
zapewnienie stosowania następujących 

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć, 
zalecić lub w inny sposób zatwierdzić 
systemy krajowe – obejmujące wyłącznie 
niewiążące zasady, takie jak zalecenia, 
wytyczne, normy lub wszelkie inne 
niewiążące zasady – zwane dalej 
„systemami krajowymi”, mające na celu 
zapewnienie stosowania art. 33 ust. 2 w 
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przepisów i zgodne z ustanowionymi 
w tych przepisach zasadniczymi 
wymaganiami:

odniesieniu do dodatkowych form 
wyrażania informacji o wartości 
odżywczej i zgodne z ustanowionymi 
w tych przepisach zasadniczymi 
wymaganiami:

a) art. 33 ust. 2, w odniesieniu do 
dodatkowych form wyrażania informacji o 
wartości odżywczej;
b) art. 34 ust. 5, w odniesieniu do 
prezentacji informacji o wartości 
odżywczej.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z poprawką tej samej autorki do art. 34, która wprowadza obowiązkowe graficzne 
oznaczanie wartości odżywczej we wszystkich państwach członkowskich, lista w art. 44 nie 
jest konieczna.

Poprawka 635
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć, 
zalecić lub w inny sposób zatwierdzić 
systemy krajowe – obejmujące wyłącznie 
niewiążące zasady, takie jak zalecenia, 
wytyczne, normy lub wszelkie inne 
niewiążące zasady – zwane dalej 
„systemami krajowymi”, mające na celu 
zapewnienie stosowania następujących 
przepisów i zgodne z ustanowionymi 
w tych przepisach zasadniczymi 
wymaganiami:

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć, 
zalecić lub w inny sposób zatwierdzić 
systemy krajowe. Te systemy krajowe będą 
miały na celu zapewnienie stosowania 
następujących przepisów i ich zgodności z 
ustanowionymi zasadniczymi 
wymaganiami:

a) art. 33 ust. 2, w odniesieniu do 
dodatkowych form wyrażania informacji o 
wartości odżywczej;

a) art. 33 ust. 2, w odniesieniu do 
dodatkowych form wyrażania informacji o 
wartości odżywczej;

b) art. 34 ust. 5, w odniesieniu do 
prezentacji informacji o wartości 

b) art. 34 ust. 5, w odniesieniu do 
prezentacji informacji o wartości 
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odżywczej. odżywczej.

Or. en

Uzasadnienie

It is important that this Chapter is retained. It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling. The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation. Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging and 
is likely to differ across member states. It is important that this work is allowed to continue as 
it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Poprawka 636
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Systemy krajowe mogą być 
opracowywane przez państwa 
członkowskie z własnej inicjatywy lub na 
wniosek stron zainteresowanych, zgodnie z 
ogólnymi zasadami i wymaganiami 
ustanowionymi w rozdziałach II i III 
niniejszego rozporządzenia, oraz:

3. Systemy krajowe, oprócz tych 
wymienionych w ust. 1, mogą być 
opracowywane przez państwa 
członkowskie z własnej inicjatywy lub na 
wniosek stron zainteresowanych, zgodnie z 
ogólnymi zasadami i wymaganiami 
ustanowionymi w rozdziałach II i III 
niniejszego rozporządzenia, oraz:

a) w wyniku należytych badań 
konsumenckich; i

a) w wyniku należytych badań 
konsumenckich i solidnych badań 
naukowych; i

b) po szeroko zakrojonych konsultacjach z 
szeroką grupą stron zainteresowanych 
stron, na podstawie najlepszych praktyk.

b) po szeroko zakrojonych konsultacjach z 
szeroką grupą stron zainteresowanych 
stron, na podstawie najlepszych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mają systemy krajowe również w innych dziedzinach niż żywność 
i należy im zezwolić na ich utrzymanie, a także dzielenie się doświadczeniami z innymi 
państwami członkowskimi. 
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Poprawka 637
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie przekażą 
Komisji szczegółowe dane na temat 
systemów krajowych, o których mowa w 
ust. 1, łącznie z identyfikatorem żywności 
oznaczanej zgodnie z danym systemem 
krajowym. Komisja udostępni publicznie 
te dane, w szczególności za pośrednictwem 
stworzonej w tym celu strony w Internecie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można traktować systemów krajowych i wytycznych w taki sam sposób i należy je zapisać 
w dwóch odrębnych sekcjach w przedmiotowym artykule. W odniesieniu do innych kwestii 
związanych z etykietowaniem, w tym jasności, kraju pochodzenia i informacji „może 
zawierać” substancje odpowiedzialne za wywoływanie alergii, państwa członkowskie mają 
już wytyczne dotyczące sprawdzonych praktyk. Celem niniejszego rozdziału jest wspieranie 
tych innowacyjnych podejść i wprowadzenie sprawdzonych praktyk w przemyśle spożywczym 
za pomocą środków nieregulacyjnych. 

Poprawka 638
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Systemy krajowe muszą obejmować 
właściwe mechanizmy umożliwiające 
konsumentom identyfikację żywności, 
która jest znakowana zgodnie z systemami 
krajowymi, a także mechanizmy 
monitorowania poziomu zgodności z 

4. Systemy krajowe mogą obejmować 
właściwe mechanizmy umożliwiające 
konsumentom identyfikację żywności, 
która jest znakowana zgodnie z systemami 
krajowymi, a także mechanizmy 
monitorowania poziomu zgodności z 
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systemem i oceny jego wpływu. systemem i oceny jego wpływu.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku żywności zgodnej z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi sprawdzonych praktyk 
nie zawsze możliwe jest jej oznaczenie identyfikatorem. Jak na przykład należałoby 
postępować w przypadku żywności, która jest zgodna z 5 spośród 20 zaleceń zawartych 
w wytycznych? Przedmiotowy artykuł powinien uwzględnić tę kwestię.

Poprawka 639
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie przekażą Komisji 
szczegółowe dane na temat systemów 
krajowych, o których mowa w ust. 1, 
łącznie z identyfikatorem żywności 
oznaczanej zgodnie z danym systemem 
krajowym. Komisja udostępni publicznie te 
dane, w szczególności za pośrednictwem 
stworzonej w tym celu strony w Internecie.

5. Państwa członkowskie przekażą Komisji 
szczegółowe dane na temat systemów 
krajowych oraz wytyczne w zakresie 
sprawdzonych praktyk, o których mowa w 
niniejszym artykule. Komisja udostępni 
publicznie te dane, w szczególności za 
pośrednictwem stworzonej w tym celu 
strony w Internecie.

Or. en

Poprawka 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie przekażą Komisji 
szczegółowe dane na temat systemów 
krajowych, o których mowa w ust. 1, 
łącznie z identyfikatorem żywności 
oznaczanej zgodnie z danym systemem 
krajowym. Komisja udostępni publicznie te 

5. Państwa członkowskie przekażą Komisji 
szczegółowe dane na temat systemów 
krajowych, o których mowa w ust. 1, takie 
jak podstawowe kryteria i badania 
naukowe, łącznie z identyfikatorem 
żywności oznaczanej zgodnie z danym 



PE418.219v01-00 76/81 AM\762308PL.doc

PL

dane, w szczególności za pośrednictwem 
stworzonej w tym celu strony w Internecie.

systemem krajowym. Komisja udostępni 
publicznie te dane, w szczególności za 
pośrednictwem stworzonej w tym celu 
strony w Internecie.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania przejrzystości krajowych systemów.

Poprawka 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51a
Zmiany rozporządzenia (WE) nr 104/2000
W art. 4 rozporządzenia (WE) 104/2000 
dodaje się literę w brzmieniu: 
d) czy ryba pochodzi z zasobów, które są 
objęte przyjętym przez UE planem 
odnowienia zasobów. 

Or. en

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie dla wielu konsumentów niezwykle ważna jest 
informacja, czy dana ryba należy do zagrożonego gatunku. W związku z tym należy zmienić 
artykuł dotyczący informowania konsumentów w rozporządzeniu Rady (WE) 104/2000 
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, aby umożliwić 
konsumentom podejmowanie przemyślanych decyzji.
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Poprawka 642
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Przepisy art. 14 ust. 1 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie].

Przepisy art. 14 ust. 1 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie].

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
10 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 2 mln EUR, o ile mają zastosowanie 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie].

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
10 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 2 mln EUR, o ile mają zastosowanie 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie].

Żywność, która została wprowadzona na 
rynek przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i która nie jest 
zgodna z tym rozporządzeniem, może być 
sprzedawana do momentu wyczerpania 
wszystkich zapasów.
Przepisy art. 17 ust. 1 stosuje się z mocą 
od [pierwszego dnia miesiąca 
następującego 15 lat po wejściu w życie].

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy przejściowe: dostosowanie do art. 3 ust. 3 w celu uwzględnienia długiego cyklu 
życia produktów.

15 lat: trwale oznakowane szklane butelki przeznaczone do ponownego użycia mają długi cykl 
życia. Można je ponownie napełniać 30–40 razy w zależności od technologii produkcji. 
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Poprawka 643
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Przepisy art. 14 ust. 1 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie].

Przepisy art. 14 ust. 1 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie].

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
10 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 2 mln EUR, o ile mają zastosowanie 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie].

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
50 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 2 mln EUR, o ile mają zastosowanie 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie].

Żywność, która została wprowadzona na 
rynek przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i która nie jest 
zgodna z tym rozporządzeniem, może być 
sprzedawana do momentu wyczerpania 
wszystkich zapasów.
Przepisy art. 17 ust. 1 stosuje się z mocą 
od [pierwszego dnia miesiąca 
następującego 15 lat po wejściu w życie].

Or. en
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Poprawka 644
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Przepisy art. 14 ust. 1 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie].

Przepisy art. 14 ust. 1 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie].

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
10 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 2 mln EUR, o ile mają zastosowanie 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie].

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
50 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 2 mln EUR, o ile mają zastosowanie 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie].

Żywność, która została wprowadzona do 
obrotu przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, może być 
nadal wprowadzana do obrotu do 
momentu wyczerpania wszystkich 
zapasów.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania skuteczności specjalnych zasad dla MŚP i ich pracowników należy 
je sformułować szerzej. W odniesieniu do żywności wprowadzonej do obrotu przed wejściem 
w życie przedmiotowego rozporządzenia należy umożliwić jej dalszą sprzedaż do wyczerpania 
zapasów.
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Poprawka 645
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Przepisy art. 14 ust. 1 stosuje się z mocą 
od [pierwszego dnia miesiąca 
następującego 3 lata po wejściu w życie].
Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
10 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza kwoty 2 mln EUR, o ile mają 
zastosowanie [pierwszego dnia miesiąca 
następującego 5 lat po wejściu w życie].

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie].

Żywność oznaczona przed wejściem w 
życie niniejszego rozporządzenia może być 
wprowadzana do obrotu do momentu 
całkowitego wyczerpania zapasów.
Wymogi określone w art. 17 ust. 1 stosuje 
się z mocą od [pierwszego dnia miesiąca 
następującego 15 lat po wejściu w życie].

Or. de

Uzasadnienie

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Article 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.
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Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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