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KRÓTKIE UZASADNIENIE

1. Stanowisko sprawozdawcy 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje i popiera projekt Komisji, 
który jest odpowiedzią na rezolucje Parlamentu z marca 1998 r. w sprawie Zielonej Księgi 
dotyczącej ogólnych zasad prawa żywnościowego w UE oraz z czerwca 2001 r. w sprawie 
Białej Księgi na temat bezpieczeństwa żywności. Sprawozdawca komisji opiniodawczej 
szczególnie popiera wprowadzenie ogólnych zasad i warunków związanych z umieszczaniem 
odnośnych informacji, z zadowoleniem przyjmuje stworzenie listy informacji o wartościach 
odżywczych, warunków umieszczania informacji porównawczych, rozróżniania pomiędzy 
informacjami o właściwościach zdrowotnych związanych z funkcjonowaniem organizmu i 
informacjami odnoszącymi się do zmniejszenia ryzyka choroby lub do definicji konsumenta 
opartej na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jednakże pewne aspekty 
projektu wymagają poprawy, a szczególnie są to:

2. Profile wartości odżywczych

Projekt Komisji zmierza do ograniczenia informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych w odniesieniu do środków spożywczych, które „są dla 
Państwa dobre”. Sprawozdawca nie sądzi, aby rolą parlamentu – czy to lokalnego, 
narodowego, czy też Parlamentu Europejskiego – było podejmowanie decyzji czy dany 
środek spożywczy jest dobry dla konsumentów.

Projekt Komisji wiąże się z szeregiem kwestii wymagających wyjaśnienia przed rozważeniem 
zasady dotyczącej profili wartości odżywczych:

Jeżeli różne osoby mają różne potrzeby żywieniowe – zależnie od takich czynników jak styl 
życia, wiek, płeć – czy rzeczywiście jest możliwe określenie, czy dany środek spożywczy jest 
dobry czy zły? Czy raczej chodzi tu o dobre i złe nawyki żywieniowe? 

Czy konsumenci mają prawo do tych informacji o wartościach odżywczych niezależnie od 
profilu wartościach odżywczych?

Dlaczego należy akceptować informację o wysokiej zawartości wapnia w chudym serze, ale 
już nie w tłustym, który może zawierać tyle samo lub nawet więcej wapnia?

Mimo że nie chcemy, aby sprzedaży łagodnych napojów alkoholowych towarzyszyła 
informacja, że są one dobre dla konsumentów, to czy jest sens zabraniać producentom 
czerwonego wina umieszczania informacji, że niewielkie ilości czerwonego wina mogą mieć 
korzystny wpływ na serce?

3. Ogólne informacje o właściwościach zdrowotnych 

Sprawozdawca jest przekonany, że zakaz wszystkich ogólnych i niebezpośrednich informacji 
o właściwościach zdrowotnych byłby środkiem nieproporcjonalnym. Jeśli informacje wsparte 
wiedzą naukową nie wprowadzają konsumentów w błąd, przedmiot i zakres informacji nie 
powinien być kwestią legislacyjną. Istniejące ustawodawstwo dotyczące reklam 
wprowadzających w błąd oraz etykietowania żywności zabrania już umieszczania 
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nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji. Sprawozdawca uważa, że 
preferowane byłoby bardziej konsekwentne i skuteczniejsze egzekwowanie istniejących 
przepisów zamiast wprowadzania przepisów dodatkowych, których egzekucja 
prawdopodobnie nie byłaby lepsza.

Informacje ogólne są powszechnym narzędziem reklamowym. Najbardziej udane kampanie 
reklamowe posługują się informacjami, że dany produkt – na pewnym poziomie – uczyni 
konsumentów szczęśliwszymi, zdrowszymi, bogatszymi i atrakcyjniejszymi dla płci 
przeciwnej. W wielu wypadkach nie mają one być odbierane dosłownie i nie są traktowane 
jako rzeczywista informacja, a jedynie jako chwyt reklamowy, niezależnie od tego czy taka 
„informacja” jest przekazywana ustnie czy poprzez obrazy lub dźwięki. Niedorzeczny byłby 
skierowany do producentów cukierków zakaz posługiwania się wizerunkiem szczęśliwych 
dzieci czy to w reklamach, czy na opakowaniach, lub zakaz wykorzystywania obrazu dzieci, 
które po zjedzeniu płatków śniadaniowych idą do szkoły przygotowane na nowy dzień –
skierowany do producentów płatków śniadaniowych. Jeżeli to jest dopuszczalne w reklamie, 
dlaczego nie miałoby być dopuszczalne na opakowaniach czy plakatach w miejscach 
sprzedaży? Projekt Komisji grozi powstaniem stanu prawnej niepewności wokół branży 
reklamy żywności.

4. Znaki towarowe

Sprawozdawca obawia się, że Komisja nie rozważyła w pełni sytuacji firm, których marki 
noszą nazwy zawierają informacje o właściwościach zdrowotnych, które byłyby zakazane 
w ramach zaproponowanego rozporządzenia. Jeżeli takich znaków towarowych nie można by 
wyłączyć z tej zasady, wówczas same marki były zagrożone. W przeciwnym przypadku 
byłoby to nieuczciwe wobec innych producentów, którzy umieszczają podobne informacje na 
podobnych produktach.

Sprawozdawca jest zdania, że odpowiedź nie dotyczy konkretnych wyjątków, ale tych 
fragmentów projektu, które najmocniej ograniczyłyby wykorzystanie nazw marek –
szczególnie dotyczących wartości odżywczych i właściwości zdrowotnych, a także 
ograniczeń dla ogólnych i niebezpośrednich informacji o właściwościach zdrowotnych; 
kwestię tę należałoby ponownie przemyśleć, tak aby być uczciwym wobec całej branży 
spożywczej i uniknąć tworzenia dalszych niejasności dla konsumentów.

5. Przeszkody dla handlu 

Sprawozdawca uważa, że jakiekolwiek ustawodawstwo powinno być rozpatrywane 
w szerszym kontekście istniejących wytycznych WHO, Codex Alimentarius i Rady Europy, 
a także powinno uwzględniać niedawny projekt rozporządzenia przedstawiony przez Komisję 
dotyczący ogólnych zasad dodawania witamin i minerałów do środków spożywczych 
(„wzbogacanie środków spożywczych”). Wszelkie nowe standardy lub rozporządzenia 
powinny, najbardziej jak to tylko możliwe, być zgodne ze standardami międzynarodowymi.

6. Procedura udzielania zezwolenia

Sprawozdawca obawia się, że zaproponowana procedura udzielania zezwolenia jest zbyt 
skomplikowana i będzie bardzo uciążliwa dla Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności. Ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony – w tym związki konsumenckie 
i grupy przedstawicieli branży spożywczej – były w stanie składać propozycje informacji 
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o właściwościach zdrowotnych. Pomogłoby to w zapewnieniu, że istniejące, rzetelne 
informacje mogłyby uzyskać zezwolenie bez nakładania nieproporcjonalnie dużego ciężaru 
na producentów środków spożywczych. Jednakże sprawozdawca obawia się, że 
zaproponowana przez Komisję procedura uniemożliwi szybkie udzielanie zezwoleń w 
odniesieniu do nowych informacji w świetle nowych dowodów naukowych. W celu rozwiania 
tych obaw Komisja powinna przedstawić uproszczoną procedurę.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej 
sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję 1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) Nie należy tworzyć nowych 
i niepotrzebnych barier w handlu 
środkami spożywczymi z państwami. 
trzecimi. W związku z tym postanowienia 
powinny być jak najbliższe zapisom Codex 
Alimentarius w sprawie informacji 
o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6

(6) Środki spożywcze, które są 
reklamowane przy użyciu odnośnych 
informacji, mogą być postrzegane przez 
konsumentów jako artykuły o większych 
wartościach odżywczych, fizjologicznych 
czy też zdrowotnych niż podobne czy 
pozostałe artykuły, które nie zawierają 
danych substancji odżywczych. Może to 
skłonić konsumenta do podejmowania 
decyzji, które wpłyną bezpośrednio na 
udział poszczególnych substancji 
odżywczych i innych w spożywanych 
przez niego produktach w sposób, który nie 

(6) Środki spożywcze, które są 
reklamowane przy użyciu odnośnych 
informacji, mogą być postrzegane przez 
konsumentów jako artykuły o większych 
wartościach odżywczych, fizjologicznych 
czy też zdrowotnych niż podobne czy 
pozostałe artykuły, które nie zawierają 
danych substancji odżywczych. Może to 
skłonić konsumenta do podejmowania 
decyzji, które wpłyną bezpośrednio na 
udział poszczególnych substancji 
odżywczych i innych w spożywanych 
przez niego produktach w sposób, który nie 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
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jest zgodny z zaleceniami w tej kwestii, 
wynikającymi z badań naukowych. Aby 
zapobiec takiemu niekorzystnemu efektowi 
uznaje się za właściwe wprowadzenie 
określonych ograniczeń dotyczących 
artykułów, które opatrzone są takimi 
informacjami. W związku z tym czynniki 
takie jak zawartość pewnych substancji –
np. alkoholu – w artykule lub profil 
wartości odżywczych tego artykułu 
stanowią odpowiednie kryterium do 
podjęcia decyzji, czy artykuł ten może 
zostać opatrzony takimi informacjami. 

jest zgodny z zaleceniami w tej kwestii, 
wynikającymi z badań naukowych. Aby 
zapobiec takiemu niekorzystnemu efektowi 
uznaje się za właściwe wprowadzenie 
określonych ograniczeń dotyczących 
artykułów, które opatrzone są takimi 
informacjami. W związku z tym czynniki 
takie jak zawartość pewnych substancji –
np. alkoholu – muszą być wzięte pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy 
artykuł ten może zostać opatrzony takimi 
informacjami. 

Uzasadnienie

Uwzględnianie obecności alkoholu przy określaniu, czy produkt ma być opatrzony 
informacjami, zasługuje na poparcie, jednak nie należy wprowadzać całkowitego zakazu co 
do precyzyjnych pod innymi względami informacji w odniesieniu do całych kategorii środków 
spożywczych.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 7

(7) Przy określaniu profilu wartości 
odżywczych należy uwzględnić zawartość 
poszczególnych substancji odżywczych 
i substancji o działaniu odżywczym 
i fizjologicznym, szczególnie tłuszczów, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, 
kwasów tłuszczowych z izomerami trans, 
soli/sodu i cukru, których nadmierne 
spożycie w ramach całkowitej diety nie 
jest wskazane, oraz wielo- i 
jednonienasyconych kwasów 
tłuszczowych, dostępnych węglowodanów 
poza cukrem, witamin, składników 
mineralnych, protein i błonnika. Przy 
określaniu profili składników odżywczych 
uwzględnia się różnorodne rodzaje 
środków spożywczych, jak również miejsce 
i rolę tych środków w całkowitej diecie 
społeczeństwa. Konieczne mogą być 
odstępstwa w przypadku uznanych już 
profili wartości odżywczych niektórych 
środków spożywczych lub ich rodzajów, 
w zależności od ich roli i znaczenia dla 

skreślono
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nawyków żywieniowych społeczeństwa. 
Wymagać to będzie podjęcia złożonych 
wysiłków technologicznych, przyjęcie 
odpowiednich środków w tym celu 
powierza się Komisji. 

Uzasadnienie

Wynika z poprawki do art. 4. 

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 11

(11) Potwierdzenie naukowe powinno być 
głównym aspektem branym pod uwagę 
przy stosowaniu informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych, zaś podmioty działające na 
rynku spożywczym stosujące takie 
informacje powinny je uzasadniać. 

(11) Potwierdzenie naukowe powinno być 
głównym aspektem branym pod uwagę 
przy stosowaniu informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych, zaś podmioty działające na 
rynku spożywczym stosujące takie 
informacje powinny je uzasadniać. 
Potwierdzenie naukowe informacji 
o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych powinno 
być proporcjonalne do korzyści, o których 
mówi informacja.

Uzasadnienie

Potwierdzenie naukowe powinno mieć na celu właściwe uzasadnienie informacji 
o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych oraz korzyściach, o których mówi 
informacja, jednak nie należy wprowadzać dysproporcji aby osiągnąć ten cel, tzn. poziom 
dowodu powinien mieścić się w „w obrębie prawdopodobieństwa” nie zaś „poza granicami 
uzasadnionej wątpliwości”.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Możliwość wykorzystania informacji 
„o niskiej zawartości tłuszczu” dla 
tłuszczów do smarowania jest 
przewidziana w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 2991/94 z dnia 5 grudnia 1994 r.1
i obecnie żadne dodatkowe ograniczenia 
dotyczące informacji o zawartości tłuszczu 
nie powinny w związku z tym mieć 
zastosowania do odżywczych tłuszczów do 
smarowania.
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1 Dz.U. L 316 z 9.12.1994, str. 2.

Uzasadnienie

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

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 17

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

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

Uzasadnienie

Wynika z poprawki do art. 12.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 20

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

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

sporządzaniu ekspertyzy przez Urząd oraz 
w przeprowadzanym następnie 
postępowaniu o udzielenie zezwolenia 
uwzględnić skuteczność produktu 
i graficzny układ informacji 
o właściwościach zdrowotnych.

Uzasadnienie

Urząd powinien przeanalizować i zatwierdzić skuteczność produktu w odniesieniu do 
zaproponowanych informacji o właściwościach zdrowotnych nie zaś zajmować się analizą 
semantyczną sformułowania.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 21 a (nowy)

(21a) Należy uwzględnić potrzeby 
europejskiej branży spożywczej, 
a szczególnie potrzeby MŚP, w celu 
zapewnienia, że ani innowacyjność ani 
konkurencyjność nie zostaną osłabione.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 22

(22) W celu zwiększenia przejrzystości 
oraz aby uniknąć powtórnych wniosków 
o udzielenie zezwolenia na użycie już 
poddanych ocenie informacji, należy 
stworzyć „rejestr” takich informacji. 

(22) W celu zwiększenia przejrzystości 
oraz aby uniknąć powtórnych wniosków 
o udzielenie zezwolenia na użycie już 
poddanych ocenie informacji, należy 
stworzyć i utrzymywać publiczny „rejestr” 
takich informacji. 

Uzasadnienie

Rejestr zostanie udostępniony społeczeństwu i będzie regularnie aktualizowany po założeniu.

Poprawka 10
Art. 3 ust. 2 lit. c)

c) stwierdza lub wskazuje, że 
zrównoważona i zróżnicowana dieta nie 
może zapewnić odpowiednich ilości 
środków odżywczych w ujęciu ogólnym;

c) stwierdza, sugeruje lub wskazuje, że 
zrównoważona i zróżnicowana dieta nie 
może zapewnić odpowiednich ilości 
środków odżywczych w ujęciu ogólnym;
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Uzasadnienie

Wynika z definicji informacji w art. 2.

Poprawka 11
Art. 4

Artykuł 4
Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 

informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych

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

Skreślono

Profile wartości odżywczych będą 
określane w szczególności w związku z 
zawartością następujących substancji 
odżywczych w środku spożywczym:
a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans, 
b) cukier,
c) sól/sód.
Profile wartości odżywczych opierają się 
na wynikach badań naukowych 
dotyczących odżywiania i wartości 
odżywczych, i ich znaczenia dla zdrowia, a 
zwłaszcza roli substancji odżywczych i 
innych substancji o działaniu odżywczym i 
fizjologicznych w odniesieniu do chorób 
przewlekłych. Przy określaniu profili 
wartości odżywczych Komisja zasięga rady 
Urzędu i prowadzi konsultacje z grupami 
zainteresowanych, w szczególności 
z przemysłem spożywczym i związkami 
konsumentów.
Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienia postępu naukowego na tym 
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obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 
2.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
dopuszczalne są informacje o wartościach 
odżywczych, które odnoszą się do 
zmniejszonej zawartości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, 
kwasów tłuszczowych z izomerami trans 
oraz cukru i soli/sodu, jeśli spełniają 
wymogi niniejszego rozporządzenia.
3. Napoje o zawartości alkoholu większej 
niż 1,2 procent objętości nie mogą być 
opatrywane:
(a) informacjami o właściwościach 
zdrowotnych; 
(b) informacjami o wartościach 
odżywczych, z wyjątkiem informacji 
odnoszących się do zmniejszonej 
zawartości alkoholu lub też zmniejszonej 
wartości energetycznej.
4. Inne niż wymienione w ust. 3 środki 
spożywcze lub rodzaje środków 
spożywczych, w przypadku których 
wykorzystywanie informacji o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych ma zostać ograniczone lub 
zakazane, mogą zostać określone w drodze 
postępowania przewidzianego w art. 23 
ust. 2 oraz w świetle wyników badań 
naukowych.

Uzasadnienie

Idea ustanowienia profili wartości odżywczych jako części ram regulacji prawnych nie może 
zostać poparta, jako że wykracza poza „konieczne” ograniczenia i pozostaje w sprzeczności z 
zasadą proporcjonalności.

Centralna zasada stanowiąca podstawę polityki ochrony konsumentów musi polegać na tym, 
aby konsumenci mieli dostęp do precyzyjnych, właściwych i zrozumiałych dowodów. 
Propozycja, która ogranicza informacje przedstawiane na opakowaniach z żywnością, z 
wyjątkiem kwestii związanych z precyzją, podważa osiągnięcia, jakich Unia dokonała na tym 
obszarze.

Powinniśmy odrzucić fałszywą dychotomię, który wprowadza podział na środki spożywcze 
„dobre” i „złe”. Składniki odżywcze danego produktu są mniej ważne niż ilości oraz 
połączenie spożywanych pokarmów. Osoby określające politykę żywnościową powinny 
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zachęcać do zrównoważonej i zróżnicowanej diety, która jest kluczowa dla zdrowia. Powyższy 
cel należy jednak osiągnąć poprzez edukację nie zaś poprzez regulacje prawne.

Poprawka 12
Art. 5 ust. 1 lit. a)

a) na podstawie ogólnie uznanych danych 
naukowych zostanie potwierdzone, że 
obecność lub brak, bądź też obniżona 
zawartość substancji, do której odnosi się 
informacja, posiada korzystne działanie 
odżywcze i fizjologiczne; 

a) na podstawie ogólnie uznanej wiedzy 
naukowej lub na podstawie pozwolenia 
przyznanego zgodnie z procedurą 
przedstawioną w art. 14 - 17 zostanie 
potwierdzone, że obecność lub brak, bądź 
też obniżona zawartość substancji 
odżywczej lub innej, do której odnosi się 
informacja, posiada korzystne działanie 
odżywcze i zdrowotne; tam gdzie podana 
jest informacja o właściwościach 
zdrowotnych środka spożywczego lub 
rodzaju środka spożywczego, w stosunku 
do środka spożywczy lub rodzaju środka 
spożywczego, do którego odnosi się 
informacja, zostanie potwierdzone 
korzystne działanie odżywcze lub 
zdrowotne, na podstawie ogólnie uznanej 
wiedzy naukowej;

Uzasadnienie

Ogólne zasady i warunki wykorzystywania informacji dotyczących wartości odżywczych 
i właściwości zdrowotnych powinny być bezwzględnie traktowane jako punkt odniesienia, 
w stosunku do którego instytucje egzekwujące mogą kontrolować informacje przedstawiane 
w każdym Państwie Członkowskim. Należy jasno zaznaczyć, że informacje, które dotyczą 
konkretnego środka spożywczego lub danej kategorii żywności są także dozwolone. Takie 
podejście poparte jest definicją „informacji o właściwościach zdrowotnych” przedstawionej 
w art. 2 projektu, w „Wytycznych dotyczących naukowego potwierdzenia informacji 
dotyczących właściwości zdrowotnych w przypadku funkcjonalnych środków spożywczych” 
opracowanych przez Radę Europy oraz w „Projekcie wytycznych do wykorzystywania 
informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych” w Codex Alimentarius.

Poprawka 13
Art. 5 ust. 1 lit. b)

b) substancja, której dotyczy informacja: b) substancja odżywcza lub inna, której 
dotyczy informacja:

i) jest zawarta w produkcie końcowym 
w znaczącej ilości, jak to zdefiniowano 

i) jest zawarta w produkcie końcowym 
w znaczącej ilości, jak to zdefiniowano 
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w prawodawstwie wspólnotowym, lub –
gdy nie istnieją takie przepisy – w ilości, 
która na podstawie ogólnie uznanych
danych naukowych przyniesie zgodne 
z informacją działanie odżywcze lub 
fizjologiczne; lub 

w prawodawstwie wspólnotowym, lub –
gdy nie istnieją takie przepisy – w ilości, 
która na podstawie ogólnie uznanej wiedzy 
naukowej przyniesie zgodne z informacją 
działanie odżywcze lub zdrowotne; lub

ii) nie jest w nim zawarta lub jest zawarta 
w obniżonej ilości, co na podstawie 
ogólnie uznanych danych naukowych 
przyniesie zgodne z informacją działanie 
odżywcze lub fizjologiczne; 

ii) nie jest w nim zawarta lub jest zawarta 
w obniżonej ilości, jak to zdefiniowano 
w prawodawstwie wspólnotowym, lub gdy 
nie istnieją takie przepisy, która na
podstawie ogólnie uznanej wiedzy 
naukowej przyniesie zgodne z informacją 
działanie odżywcze lub zdrowotne; 

Uzasadnienie

Zwiększenie jasności tekstu.

Poprawka 14
Art. 5 ust. 1 lit. c)

c) w odpowiednich sytuacjach, substancja, 
której dotyczy informacja, występuje 
w postaci odpowiedniej do wykorzystania 
przez organizm; 

c) w odpowiednich sytuacjach, substancja 
odżywcza lub inna, której dotyczy 
informacja, występuje w postaci 
odpowiedniej do wykorzystania przez 
organizm; 

Uzasadnienie

Zwiększenie jasności tekstu.

Poprawka 15
Art. 5 ust. 1 lit. d)

d) ilość produktu, jaka w granicach 
rozsądku może być spożyta, zapewnia 
znaczącą ilość substancji, której dotyczy 
informacja, jak to zdefiniowano 
w prawodawstwie wspólnotowym, lub –
gdy nie istnieją takie przepisy – znaczącą 
ilość, która na podstawie ogólnie uznanych
danych naukowych przyniesie zgodne 
z informacją działanie odżywcze lub 
fizjologiczne; 

d) ilość produktu, jaka w granicach 
rozsądku może być spożyta, zapewnia 
znaczącą ilość substancji odżywczej lub 
innej, której dotyczy informacja, jak to 
zdefiniowano w prawodawstwie 
wspólnotowym, lub – gdy nie istnieją takie 
przepisy – znaczącą ilość, która na 
podstawie ogólnie uznanej wiedzy 
naukowej przyniesie zgodne z informacją 
działanie odżywcze lub zdrowotne; 
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Uzasadnienie

Zwiększenie jasności tekstu.

Poprawka 16
Art. 6

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

1. Informacje o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych muszą 
opierać się na ogólnie przyjętej wiedzy 
naukowej i być nią podparte, a poziom 
tego wsparcia powinien być 
proporcjonalny do informacji.

2. Przedsiębiorca z branży spożywczej, 
który opatruje produkt informacją 
o wartościach odżywczych bądź 
właściwościach zdrowotnych, musi podać 
przyczyny wykorzystywania takiej 
informacji.

2. Przedsiębiorca z branży spożywczej, 
który opatruje produkt informacją 
o wartościach odżywczych bądź 
właściwościach zdrowotnych, musi podać 
przyczyny wykorzystywania takiej 
informacji.

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

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

Uzasadnienie

Obciążenie firm obowiązkiem uzasadniania informacji powinno być proporcjonalne do 
korzyści, o których mówią takie informacje.

Poprawka 17
Art. 7

W przypadku informacji o właściwościach 
zdrowotnych lub wartościach odżywczych, 
z wyjątkiem reklam generycznych, należy 
podać informacje zgodnie z dyrektywą 
90/496/EWG. 

W przypadku informacji o właściwościach 
zdrowotnych lub wartościach odżywczych, 
z wyjątkiem reklam, należy podać 
informacje zgodnie z dyrektywą 
90/496/EWG. 

W przypadku informacji o właściwościach 
zdrowotnych należy podać informacje 
z grupy 2, jak to zdefiniowano w art. 4 
ust. 1 dyrektywy 90/496/EWG. 

W przypadku informacji o właściwościach 
zdrowotnych należy podać informacje 
z grupy 2, jak to zdefiniowano w art. 4 
ust. 1 dyrektywy 90/496/EWG.

Dodatkowo i zależnie od sytuacji, Dodatkowo i zależnie od sytuacji, 
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w pobliżu informacji o substancjach 
odżywczych należy również podać 
informacje o ilości substancji, 
której/których dotyczy informacja 
o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych, a która/które 
nie jest podana/są podane na etykiecie 
dotyczącej substancji odżywczych.

w pobliżu informacji o substancjach 
odżywczych należy również podać 
informacje o ilości substancji odżywczej / 
odżywczych lub innych, której/których 
dotyczy informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach
zdrowotnych, a która/które nie jest 
podana/są podane na etykiecie dotyczącej 
substancji odżywczych, chyba że istniejące 
ustawodawstwo wspólnotowe wymaga jej 
podania w innym miejscu na etykiecie.

Uzasadnienie

Komisja wydała w przeszłości postanowienie, że wymagania dotyczące etykiet w odniesieniu 
do informacji o wartościach odżywczych nie powinny być rozszerzane na reklamę. Dlatego też 
należy usunąć słowo „generyczny”. Inne zmiany mają na celu osiągnięcie zgodności z innymi 
częściami projektu i zapobieżenie konieczności prezentowania tych samych informacji o 
wartościach odżywczych więcej niż jeden raz na tej samej etykiecie.

Poprawka 18
Art. 9 ust. 1

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy 
84/450/WE Rady informacja o wartościach 
odżywczych, która porównuje ilość danej 
substancji odżywczej i/lub wartość 
energetyczną jakiegoś środka spożywczego 
do tych wartości innych środków 
spożywczych tego samego rodzaju
dopuszczalna jest jedynie, gdy 
porównywane środki spożywcze są dla
konsumenta łatwe do zidentyfikowania lub 
podaje się wyraźnie ich nazwy. Należy 
podać różnicę w ilości substancji 
odżywczej i/lub w wartości energetycznej, 
porównanie musi się opierać na tej samej 
ilości środka spożywczego.

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy 
84/450/WE Rady informacja o wartościach 
odżywczych, która porównuje ilość danej 
substancji odżywczej i/lub wartość 
energetyczną jakiegoś środka spożywczego 
do tych wartości innych środków 
spożywczych dopuszczalna jest jedynie, 
gdy porównywane środki spożywcze mogą 
być przez konsumenta wyraźnie 
zidentyfikowane lub podaje się wyraźnie 
ich nazwy. Należy podać różnicę w ilości 
danej substancji odżywczej/substancji 
odżywczych i/lub w wartości 
energetycznej, porównanie powinno być 
dokonane w odniesieniu do tej samej 
ilości środka spożywczego.

Uzasadnienie

Należy przyjąć z zadowoleniem zestaw warunków ustanowionych w odniesieniu do informacji 
porównawczych. Niniejszy artykuł powinien jednak być bardziej zrozumiały, aby zapewnić, że 
porównywana żywność, do której odnoszą się informacje, została jasno zdefiniowana na 
potrzeby konsumentów. Poprawka zawiera także propozycję umożliwienia dokonywania 
porównań pomiędzy różnymi rodzajami żywności, np. porównanie zawartości wapnia 
w szklance mleka oraz w szklance soku pomarańczowego lub porównanie zawartości 
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błonnika w porcji płatków śniadaniowych z innymi popularnymi źródłami błonnika, jak na 
przykład chleb razowy.

Poprawka 19
Art. 10 ust. 2 lit. c)

c) tam, gdzie będzie to właściwe, 
stwierdzenie skierowane do osób, które 
powinny unikać używania tego środka 
spożywczego; 

c) tam, gdzie będzie to właściwe, 
ostrzeżenie skierowane do osób, które 
powinny unikać spożywania tego środka 
spożywczego oraz

Poprawka 20
Art. 11

Artykuł 11
Niebezpośrednie informacje o 
właściwościach zdrowotnych 

1. Następujące niebezpośrednie 
informacje o właściwościach zdrowotnych 
są niedozwolone:

skreślono

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

Uzasadnienie
Informacje o wartościach odżywczych powinny opierać się na uznanych i zatwierdzonych 
badaniach lub powszechnie akceptowanej wiedzy naukowej. Producenci powinni mieć 
możliwość zamieszczania wszystkich informacji, które są w stanie uzasadnić, pod warunkiem, 
że będą one zrozumiałe dla konsumentów. Informacje, które wprowadzają konsumentów 
w błąd powinny zostać objęte obowiązującymi przepisami dotyczącymi reklamy 
wprowadzającej w błąd.

Ogólne zakazy wykorzystywania informacji dotyczących ogólnego dobrego samopoczucia, 
efektów psychologicznych lub spadku masy ciała w rzeczywistości mogą być sprzeczne z 
zasadniczymi celami w zakresie zdrowia społecznego, promowanymi przez Światową 
Organizację Zdrowia oraz UE w wyniku ograniczenia możliwości konsumentów 
w dokonywaniu świadomych wyborów oraz utrudnianiu konsumentom dostępu do żywności, 
która ma korzystne działanie na stan zdrowia.

Ostatecznie idea niebezpośredniej informacji o właściwościach zdrowotnych jest sama 
w sobie tak niejasna, że jej aspekt prawny jest niepewny. Propozycja Komisji nie daje 
konsumentom możliwości wykorzystania ich zdrowego rozsądku w podejmowaniu decyzji, 
które informacje należy rozumieć dosłownie, a które są jedynie chwytami reklamowymi. Czy 
obrazek na opakowaniu cukierków pokazujący uśmiechnięte dzieci można zinterpretować jako 
informację, że cukierki sprawiają, że dzieci są szczęśliwe?

Poprawka 21
Art. 12

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

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

2. Państwa Członkowskie przekażą 
Komisji nie później niż ... [w rok po 
ostatnim dniu miesiąca, w którym 

2. Państwa Członkowskie i zainteresowane 
strony, w tym związki konsumentów 
i przedstawicieli branży spożywczej, 
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uchwalono niniejsze rozporządzenie] listy
informacji zgodnie z ust. 1.

zostaną poproszone o przekazanie Komisji 
listy informacji, które chcieliby włączyć 
wspólnotowej listy dozwolonych 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
nie później niż ... [w rok po ostatnim dniu 
miesiąca, w którym uchwalono niniejsze 
rozporządzenie].

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

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

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

Lista może zostać zmieniona z inicjatywy 
samej Komisji lub na wniosek Państwa 
Członkowskiego w drodze postępowania 
określonego w art. 23 ust. 2. 

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

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

Uzasadnienie

Urząd powinien rozpatrzyć wnioski organizacji pozarządowych, łącznie ze związkami 
konsumentów oraz przedstawicielami branży. Po przygotowaniu listy należy wprowadzić 
okres przejściowy do czasu pełnego wprowadzenia w życie rozporządzenia, aby umożliwić 
producentom ponowne zaprojektowanie opakowań w celu zachowania zgodności z nowymi 
przepisami oraz aby sprzedawcy hurtowi i detaliczni mieli czas na wyprzedanie pozostałych 
zapasów. Kwestia ta jest szczególnie ważna w odniesieniu do małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
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Poprawka 22
Art. 13 ust. 2

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

2. Oprócz wymogów przedstawionych 
w niniejszym rozporządzeniu, w wypadku 
informacji dotyczących zmniejszenia 
ryzyka choroby, na etykiecie powinno się 
również znajdować stwierdzenie, że 
istnieje wiele czynników ryzyka choroby 
i że zmiana jednego z tych czynników 
ryzyka może wywrzeć korzystny wpływ 
lub nie. 

Poprawka 23
Art. 14 ust. 1 akapit 1

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

1. W celu uzyskania przewidzianego 
w art. 10 ust. 1 oraz 13 ust. 1 zezwolenia 
należy złożyć wniosek do Urzędu.

Uzasadnienie

Wnioski o zatwierdzenie można składać na podstawie obydwu artykułów.

Poprawka 24
Art. 14 ust. 1 lit. c)

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

c) udostępnia opinii publicznej streszczenie 
dokumentacji, wymienione w ust. 2 lit. f.

Uzasadnienie

Odniesienie w lit. c powinno dotyczyć ust. 2 lit. f) nie zaś 3 lit. f).

Poprawka 25
Art. 14 ust. 2 lit. b)

b) określenie środka spożywczego lub 
rodzaju środków spożywczych, który ma 
zostać opatrzony informacją 
o właściwościach zdrowotnych, włącznie 
z jego cechami szczególnymi.

b) określenie środka spożywczego lub 
rodzaju środków spożywczych lub jego 
składnika, który ma zostać opatrzony
informacją o właściwościach zdrowotnych, 
włącznie z jego cechami szczególnymi. 



PE 353.538v02-00 20/39 PA\558962PL.doc

PL

Uzasadnienie

Wynika z definicji informacji o właściwościach zdrowotnych w artykule 2.

Poprawka 26
Art. 14 ust. 2 lit. e)

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

e) obrazowy przykład sformułowania 
informacji o właściwościach zdrowotnych
w języku, w którym dossier jest 
zaprezentowane Urzędowi, w razie 
potrzeby wraz ze szczególnymi sposobami 
użycia; 

Uzasadnienie

Nie należy wymagać od wnioskodawcy przedstawiania dokładnej propozycji (z pełnym 
sformułowaniem) informacji; ponadto decyzja Urzędu nie powinna zawierać dokładnego 
sformułowania. Producenci i reklamodawcy powinni posiadać swobodę w wykorzystywaniu 
kreatywności w sprzedawaniu swoich produktów, pod warunkiem, że informacje spełniają 
zatwierdzone wymogi dotyczące znaczenia i wymowy informacji. W celu umożliwienia 
organizacjom pozarządowym wniesienia wkładu do listy, Urząd powinien akceptować wnioski 
w każdym z języków Wspólnoty; pomimo tego decyzja Urzędu powinna być dostępna we 
wszystkich językach.

Poprawka 27
Art. 15 ust. 3

3. W celu przygotowania ekspertyzy Urząd 
sprawdza:

3. W celu przygotowania ekspertyzy Urząd 
sprawdza czy obrazowy przykład 
sformułowania informacji 
o właściwościach zdrowotnych:

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

a) podparty jest wiedzą naukową; 

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

b) odpowiada kryteriom niniejszego 
rozporządzenia; 

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

c) jest dla konsumenta zrozumiały, pełny 
i czytelny.

Uzasadnienie
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Wynika z poprzednich poprawek.

Poprawka 28
Art. 15 ust. 4 lit. b)

b) określenie środka spożywczego lub 
rodzaju środków spożywczych, który 
opatrzony ma zostać informacjami 
o właściwościach zdrowotnych, włącznie 
z jego cechami szczególnymi;

b) określenie środka spożywczego lub 
rodzaju środków spożywczych lub ich 
składnika, który opatrzony ma zostać 
informacjami o właściwościach 
zdrowotnych, włącznie z jego cechami 
szczególnymi; 

Uzasadnienie

Wynika z definicji informacji o właściwościach zdrowotnych w artykule 2.

Poprawka 29
Art. 15 ust. 4 lit. c)

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

c) znaczenie i obrazowy przykład 
sformułowania proponowanych informacji 
o właściwościach zdrowotnych we 
wszystkich językach wspólnotowych; 

Uzasadnienie

Wynika z poprawki do art. 14 ust. 2 lit. e) oraz 15 ust. 3.

Poprawka 30
Art. 19 ust. 1 część wprowadzająca

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

1. W odniesieniu do informacji 
o właściwościach zdrowotnych 
dopuszczonych na podstawie danych 
zastrzeżonych, dane naukowe i inne 
informacje, które znajdują się 
w wymaganym zgodnie z art. 14 ust. 2 
dossier wniosku, nie mogą być w okresie 
siedmiu lat od daty wydania zezwolenia 
wykorzystane na rzecz późniejszego 
wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca 
ten uzgodnił z wnioskodawcą pierwotnym, 
że może z takich danych i informacji 
skorzystać, zakładając, że:
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Uzasadnienie

Zwiększenie jasności.

Poprawka 31
Art. 19 ust. 2 a (nowy)

. 2a. Ust. 1 i 2 nie powinny kolejnym 
wnioskodawcom odbierać możliwości 
otrzymania pozwolenia w sytuacji, jeżeli 
informacja o właściwościach 
zdrowotnych, której dotyczy wniosek 
takiego wnioskodawcy zostałaby 
zaakceptowana na podstawie danych 
zastrzeżonych lub innych danych 
naukowych oraz informacji 
nieoznaczonych jako zastrzeżone 
przedstawionych we wniosku, jeżeli takie 
dane lub informacje są wystarczające do 
udzielenia zezwolenia na umieszczanie 
takiej informacji o właściwościach 
zdrowotnych.

Uzasadnienie

Należy przyjąć z zadowoleniem przepis zezwalający na siedem lat ochrony danych 
i wyłączności na rynku w przypadku informacji opartych na informacjach poufnych. Jednak 
intencja Komisji nie jest całkowicie jasna. Propozycja nie określa na przykład, czy dwaj 
producenci, którzy przedłożyli w dokumentacji te same dowody powinni obaj otrzymać prawo 
wyłączności lub czy inni wnioskodawcy zostaliby wykluczeni z możliwości otrzymania 
upoważnienia. Dlatego ust. 2a ma na celu wyjaśnienie tej kwestii.

Poprawka 32
Art. 19 ust. 2 b (nowy)

. 2b. Ust. 1 i 2 powinny mieć zastosowanie 
do wszelkich wniosków opartych na 
informacjach zastrzeżonych niezależnie 
od kolejności, w jakiej takie wnioski
zostały złożone. 

Uzasadnienie

Należy przyjąć z zadowoleniem przepis zezwalający na siedem lat ochrony danych 
i wyłączności na rynku w przypadku informacji opartych na informacjach poufnych. Jednak 
intencja Komisji nie jest całkowicie jasna. Propozycja nie określa na przykład, czy dwoje 
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producentów, którzy przedłożyli w dokumentacji te same dowody powinni obaj otrzymać 
prawo wyłączności lub czy inni wnioskodawcy zostaliby wykluczeni z możliwości otrzymania 
upoważnienia. Dlatego ust. 2b ma na celu wyjaśnienie tej kwestii.

Poprawka 33
Art. 19 a (nowy) 

. Artykuł 19a
Poufność

1. Wnioskodawca może wskazać, które 
informacje złożone w ramach niniejszego 
rozporządzenia chciałby traktować jako 
poufne, na tej podstawie, że ich 
ujawnienie mogłoby istotnie zaszkodzić 
jego konkurencyjnej pozycji. W takich 
wypadkach należy podać możliwe do 
sprawdzenia argumenty. 
2. Komisja określi, po skonsultowaniu się 
z wnioskodawcą, jakie informacje inne niż 
określone w ust. 3 mają być traktowane 
jako poufne i poinformuje o tym 
wnioskodawcę. 
3. Następujące informacje nie będą 
traktowane jako poufne:
a) nazwa i podstawowy opis środka 
spożywczego podający jego właściwości 
zdrowotne; 
b) wnioski z badań przeprowadzonych na 
modelach in vitro, zwierzętach i ludziach, 
w zależności od potrzeb, mające znaczenie 
dla oceny wpływu środka spożywczego i 
jego składników na żywienie ludzi i ich 
zdrowie; 
c) metody wykrywania lub kwantyfikacji 
najważniejszych cech środka spożywczego 
lub jego składników, jakie mogą być 
niezbędne dla oficjalnej kontroli.
4. Niezależnie od ust. 2 Urząd, na wniosek 
Komisji i Państwa Członkowskiego, 
dostarczy im wszystkie posiadane 
informacje, w tym dane i informacje 
określone jako poufne zgodnie z ust. 2.
5. Urząd zastosuje zasady rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
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2001 r. w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji 1 przy rozpatrywaniu 
wniosków o dostęp do dokumentów 
posiadanych przez Urząd.
6. Państwa Członkowskie, Komisja 
i Urząd będą traktować jako poufne dane 
i informacje określone jako poufne 
zgodnie z ust. 2, z wyjątkiem sytuacji, 
w których właściwe będzie upublicznienie 
takich informacji w celu ochrony 
ludzkiego zdrowia. Państwa Członkowskie 
będą rozpatrywać wnioski o dostęp do 
dokumentów otrzymanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie 
z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001.
7. Jeżeli wnioskodawca wycofa wniosek, 
Państwa Członkowskie, Komisja i Urząd 
będą respektować poufność informacji 
handlowych i branżowych, w tym 
informacji dotyczących badań i rozwoju 
oraz informacji, co do poufności których 
Komisja i wnioskodawca nie mogli się 
porozumieć.
1 Dz.U. L 145 z 31.05.2001, str. 43.

Poprawka 34
Art. 19 b (nowy)

. Artykuł 19b 
Ochrona danych poufnych 

1. Dane naukowe i inne informacje, które 
znajdują się w wymaganym zgodnie 
z art. 14 ust. 2 dossier wniosku i są 
chronione zgodnie z art. 19a, nie mogą 
być w okresie siedmiu lat od daty wydania 
zezwolenia wykorzystane na rzecz innego 
wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca 
pierwotny wyraził zgodę na 
wykorzystywanie takich danych 
i informacji.
2. Po upływie okresu siedmiu lat wyniki 
wszystkich lub części ocen prowadzonych 
na podstawie danych naukowych 
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i informacje zawarte w dossier wniosku 
mogą zostać wykorzystane przez Urząd na 
korzyść innego wnioskodawcy.

Uzasadnienie

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

Poprawka 35
Art. 21 ust. 1

1. Tam gdzie dokonywane są odniesienia 
do niniejszego artykułu, zastosowanie ma 
procedura, o której mowa w ust. 2, 3 i 4.

Skreślono

Uzasadnienie

Zbyteczne.

Poprawka 36
Art. 21 ust. 3

3. Komisja zasięga opinii Stałego Komitetu 
ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia 
Zwierząt stworzonego na mocy art. 58 ust. 
1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
(zwanego dalej „Komitetem”), jeżeli 
uważa, że taka opinia może być przydatna 
lub na wniosek Państwa Członkowskiego 
i wydaje opinię w sprawie 
przewidywanych działań.

3. Komisja zasięga opinii Stałego Komitetu 
ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia 
Zwierząt stworzonego na mocy art. 58 ust. 
1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, jeżeli 
uważa, że taka opinia może być przydatna 
lub na wniosek Państwa Członkowskiego 
i wydaje opinię w sprawie 
przewidywanych działań. 

Uzasadnienie

Definicja nie jest wymagana ani potrzebna.

Poprawka 37
Art. 22
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Artykuł 22
Środki bezpieczeństwa

1. Gdy Państwo Członkowskie ma 
poważne podstawy, aby uważać, że 
informacja jest niezgodna z niniejszym 
rozporządzeniem lub że poparcie naukowe 
wspomniane w art. 7 jest 
niewystarczające, takie Państwo 
Członkowskie może czasowo wstrzymać 
stosowanie takiej informacji na swoim 
terytorium.

skreślono

Informuje ono o tym inne Państwa 
Członkowskie i Komisję, podając 
przyczyny wstrzymania.
2. Zgodnie z procedurą wspomnianą 
w art. 23 ust. 2, w odpowiednich 
sytuacjach decyzja jest podejmowana po 
uzyskaniu opinii Urzędu.
Komisja może wszcząć tę procedurę 
z własnej inicjatywy.
3. Państwo Członkowskie wspomniane 
w ust. 1 może utrzymać takie wstrzymanie 
do czasu przekazania mu decyzji 
wspomnianej w ust. 2.

Uzasadnienie

Propozycja umożliwia poszczególnym Państwom Członkowskim ustanowienie potencjalnie 
długotrwałych procedur akceptacji informacji i daje im możliwość tymczasowego zawieszenia 
wykorzystywania informacji. Wydaje się to być nieproporcjonalne do celów rozporządzenia 
i mogłoby znacznie zwiększyć koszty działalności firm oraz doprowadzić do zmniejszenia
transgranicznego handlu towarami.

Poprawka 38
Art. 23 ust. 1

1. Komisji powinien pomagać Stały 
Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt stworzony na mocy art. 
58 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002, zwany dalej „Komitetem”.

1. Komisji powinien pomagać Stały 
Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt stworzony na mocy art. 
58 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002.

Poprawka 39
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Art. 23 ust. 2 akapit 2

Okres zawarty w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

Okres zawarty w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE nie przekracza dwóch 
miesięcy. 

Uzasadnienie

W celu zredukowania długotrwałych procedur okres czasu powinien zostać ograniczony do 
dwóch miesięcy. Niniejsza poprawka odzwierciedlałaby także treść art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE, która nie zawiera stwierdzenia, że okres „wynosi trzy miesiące” jak zostało to 
obecnie sformułowane w zaproponowanym rozporządzeniu, jednak określa, że odpowiedni 
okres czasu powinien „zostać określony w każdym podstawowym instrumencie” i „w żadnym 
przypadku nie może przekraczać trzech miesięcy od daty przekazania do Rady.”

Poprawka 40
Art. 25 a (nowy)

. Artykuł 25a
Okres przejściowy

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 41
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Załącznik, przed „Niska zawartość energetyczna” (nowy)

. Bez uszczerbku dla informacji 
o wartościach odżywczych zawartych 
w załączniku, dozwolone powinny być 
stwierdzenia dotyczące faktów możliwych 
do potwierdzenia i zgodnych z ogólnymi 
zasadami zawartymi w art. 3, takimi jak 
zawartość kaloryczna lub inne cechy 
odżywcze.

Uzasadnienie

Projekt doprowadziłby do zakazu odnośnie do stwierdzeń takich jak „zawiera mniej niż 300 
kalorii” lub zawiera „dwa gramy soli.” Opisy takie powinny być dozwolone, jako że są to 
stwierdzenia naukowych faktów i nie zaprzeczają one ogólnym zasadom przedstawionym 
w art. 3 projektu. Z tego powodu na początku załącznika należy zamieścić ogólną klauzulę 
o odpowiedniej treści.

Poprawka 42
Załącznik, sekcja „Niska zawartość tłuszczu”

Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość tłuszczu oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 3g tłuszczu na 100g lub 1,5g tłuszczu 
na 100ml (1,8g tłuszczu na 100 ml mleka 
półtłustego).

Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość tłuszczu oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 3g tłuszczu na 100g lub 1,5g tłuszczu 
na 100ml (1,8g tłuszczu na 100 ml mleka 
półtłustego). Informacja ta powinna mieć 
zastosowanie bez uszczerbku dla terminu 
„niska zawartość tłuszczu” zgodnie 
z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2991/94. 
Informacja, że środek spożywczy ma 
„niską zawartość tłuszczu” może mieć 
również zastosowanie do sera, jeżeli 
zawartość tłuszczu wynosi co najmniej 
10% jednak mniej niż 25% suchej materii 
sera.

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

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

Uzasadnienie

Informacje nie powinny dotyczyć tłuszczów do smarowania, w odniesieniu do których 
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rozporządzenie (WE) 2991/94 zawiera odrębne przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
2991/94 informacja „o obniżonej zawartości kalorii” może zostać dołączona do produktu, 
którego zawartość tłuszczu wynosi 41-62 %, zaś informacja „o niskiej zawartości tłuszczu”, 
„niskokaloryczny” może zostać dołączona do produktu, w którym zawartość tłuszczu nie 
przekracza 41%. Zgodnie z punktem 23 memorandum wyjaśniającego Komisji, 
rozporządzenie (WE) 2991/94 ma zostać skorygowane. Dotyczy ono jedynie tłuszczów do 
smarowania. Nie można dostosować go do ogólnego rozporządzenia dotyczącego wszystkich 
produktów żywnościowych. Należy określić jasno, że informacje dotyczące ilości tłuszczów 
nie będą uwzględniać tłuszczów pokarmowych do smarowania bez uszczerbku dla powyższego 
rozporządzenia.

Poprawka 43
Załącznik, sekcja „Bez tłuszczu”

Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera tłuszczu oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 0,5g tłuszczu na 100g lub 100ml. 
Jednakże informacje wyrażone jako „X% 
bez tłuszczu” powinny być zabronione.

Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera tłuszczu oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 0,5g tłuszczu na 100g lub 100ml. 
Jednakże informacje wyrażone jako „X% 
bez tłuszczu” powinny być zabronione
Informacja, że środek spożywczy „nie 
zawiera tłuszczu” może mieć również 
zastosowanie do sera, jeżeli zawartość 
tłuszczu wynosi mniej niż 10% suchej 
materii sera.

W przypadku środków spożywczych 
naturalnie nie zawierających tłuszczu, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji.

W przypadku środków spożywczych 
naturalnie nie zawierających tłuszczu, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji.

Uzasadnienie

Informacja powinna stosować się do serów z określoną zawartością tłuszczu. Zgodnie ze 
standardami Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej oraz Codex dotyczącymi serów, 
a także (przykładowo) odpowiednimi przepisami prawodawstwa fińskiego, ser może być 
uważany za beztłuszczowy, jeżeli zawartość tłuszczu w masie suchej wynosi mniej niż 10%.

Poprawka 44
Załącznik, sekcja po sekcji „Bez tłuszczów nasyconych” (nowa)

. WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW 
NIENASYCONYCH i/lub WYSOKA 
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW 



PE 353.538v02-00 30/39 PA\558962PL.doc

PL

MIĘKKICH
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów 
nienasyconych / tłuszczów miękkich oraz
każda informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy ilość 
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
stanowi co najmniej 70% kwasów 
tłuszczowych zawartych w produkcie.
W przypadku środków spożywczych 
o naturalnie wysokiej zawartości 
tłuszczów jednonienasyconych, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość zamieszczania informacji o jakości tłuszczu, nie zaś jedynie 
o zawartości tłuszczu nasyconego. Na przykład, powinna istnieć możliwość zamieszczenia 
informacji, że produkt „posiada wysoką zawartość wielonienasyconego tłuszczu”, „wysoką 
zawartość tłuszczu jednonienasyconego” oraz „wysoką zawartość tłuszczu omega-3”. 
Dlatego należy ustalić pewne warunki dla wykorzystywania informacji o „wysokiej 
zawartości tłuszczu nienasyconego i / lub wysokiej zawartości tłuszczu miękkiego”. Istnieją 
konkretne różnice pomiędzy jakością i wartościami odżywczymi poszczególnych rodzajów 
tłuszczów. Uważa się, że tłuszcze zawierające wysokie ilości nienasyconych kwasów 
tłuszczowych mają korzystny wpływ na odżywianie, w szczególności jeżeli zastępują w diecie 
nasycone lub twarde tłuszcze.

Poprawka 45
Załącznik, sekcja po sekcji „Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych i/lub tłuszczów 

miękkich” (nowa)

. WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW 
WIELONIENASYCONYCH
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów 
wielonienasyconych oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam 
sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy co 
najmniej 45% kwasów tłuszczowych 
obecnych w produkcie pochodzi 
z tłuszczów wielonienasyconych (PUFA).
W przypadku środków spożywczych 
o naturalnie wysokiej zawartości
tłuszczów wielonienasyconych, termin 
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„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

Uzasadnienie

Zaproponowany poziom (co najmniej 45%) został pomyślnie wcielony do prawodawstwa lub 
do Kodeksów Postępowania wiele lat temu w kilkunastu krajach w celu zwiększenia spożycia 
tłuszczu wielonienasyconego przez społeczeństwo.

Poprawka 46
Załącznik, sekcja po sekcji „Wysoka zawartość tłuszczów wielonienasyconych” (nowa)

. WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW 
JEDNONIENASYCONYCH
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów 
jednonienasyconych oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam 
sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy co 
najmniej 45% kwasów tłuszczowych 
obecnych w produkcie pochodzi 
z tłuszczów jednonienasyconych (MUFA).
W przypadku środków spożywczych 
o naturalnie wysokiej zawartości 
tłuszczów jednonienasyconych, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

Uzasadnienie

Niedawny raport Światowej Organizacji Zdrowia potwierdza, że zastąpienie nasyconych 
kwasów tłuszczowych przez jednonienasycony kwas tłuszczowy obniża zarówno poziom 
cholesterolu ogólnego, jak i cholesterolu LDL. Dodatkowe badania diety śródziemnomorskiej, 
charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem jednonienasyconych tłuszczów, owoców, warzyw 
i ryb pokazują, że ludzie w tym regionie charakteryzują się niższym ryzykiem zapadania na 
chorobę wieńcową. W opinii Światowej Organizacji Zdrowia jednonienasycone tłuszcze są 
ważnym źródłem tłuszczu w diecie i sugeruje się, aby wypełniły one różnice pomiędzy 
tłuszczami nasyconymi, tłuszczami trans oraz tłuszczami wielonienasyconymi, co stanowi 
około 33-46% wartości energetycznej z kwasów tłuszczowych lub 10-14% wartości 
energetycznej. Informacja o „wysokiej zawartości tłuszczu jednonienasyconego” powinna być 
zbieżna z taką ilością.

Poprawka 47
Załącznik, sekcja po sekcji „Wysoka zawartość tłuszczów jednonienasyconych” (nowa)
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. WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW 
OMEGA 3 
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów omega 3 oraz
każda informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy zostanie 
spełniony co najmniej jeden 
z następujących warunków:
- minimalna zawartość kwasu a-
linolenowego wynosi 3 g na 100 g/100 ml 
produktu,
- minimalna zawartość 
długołańcuchowego kwasu omega 3 
wynosi 300 mg na 100 g/100 ml produktu.
W przypadku środków spożywczych 
o naturalnie wysokiej zawartości kwasów 
Omega 3, termin „naturalnie” może być 
użyty na początku tej informacji.

Uzasadnienie

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

Poprawka 48
Załącznik, sekcja po sekcji „Wysoka zawartość kwasów omega 3” (nowa)

. BEZ CHOLESTEROLU 
Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera cholesterolu oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam 
sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy produkt 
zawiera: 
a) nie więcej niż 0,005g/100g cholesterolu 
(produkty stałe) lub nie więcej niż 
0,005g/100ml cholesterolu (płyny) oraz 
b) mniej niż 1,5 g tłuszczów nasyconych 
na 100g (produkty stałe) lub 0,75 g 
tłuszczów nasyconych na 100 ml (płyny) 
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oraz
c) nie więcej niż 10 % wartości 
energetycznej tłuszczów nasyconych lub 
70% łącznej ilości nienasyconych kwasów 
tłuszczowych.
W przypadku środków spożywczych w 
sposób naturalny nie zawierających 
cholesterolu, termin „naturalnie” może 
być użyty na początku tej informacji. 

Uzasadnienie

Niniejsza informacja została potwierdzona przez Codex. Średnie spożycie cholesterolu wśród 
społeczeństwa wynosi 200-300 mg / dzień. Oleje / tłuszcze roślinne mają zawartość 
cholesterolu niższą niż 5 mg cholesterolu na 100 g, podczas gdy tłuszcze zwierzęce mają 
zawartość cholesterolu na poziomie około 300 mg na 100 g. Zastąpienie 20 g tłuszczu 
zwierzęcego 20 gramami tłuszczu roślinnego obniża spożycie cholesterolu o 50-60 mg na 
dzień, co stanowi redukcję o 20-25%, która ponadto znacznie obniża ogólny poziom w osoczu 
oraz cholesterol LDL. 

Poprawka 49
Załącznik, sekcja po sekcji „Bez dodatku cukru” (nowa)

. NISKA ZAWARTOŚĆ LAKTOZY 
Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość laktozy oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 1 g laktozy na 100 g lub 100 ml środka 
spożywczego gotowego do spożycia. 
W przypadku środków spożywczych 
o naturalnie niskiej zawartości laktozy, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji. 

Uzasadnienie

Nietolerancja na laktozę jest problemem, który sprawia, że znaczny procent społeczeństwa nie 
może spożywać konwencjonalnych produktów mlecznych. Produkty mleczne stanowią 
podstawę tradycyjnego sposobu odżywiania. Są one bogate w wapń i stanowią źródło witamin 
D, B2, B12 oraz jodu, przez co są ważnym elementem odżywczym dla całej populacji. 
Z powodu ogromnej podaży produktów o obniżonej zawartości laktozy lub bez laktozy, 
opracowanych przez przemysł, konsumenci cierpiący na nietolerancję laktozy przyzwyczajeni 
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są do otrzymywania informacji na temat charakteru produktów.

Poszczególne państwa UE nie posiadają wspólnych ograniczeń w odniesieniu do informacji 
dotyczących zawartości laktozy. Produkt mleczny „o niskiej zawartości laktozy” powinien 
zawierać mniej laktozy niż 1 g na 100 g lub na 100 ml środka spożywczego gotowego do 
spożycia.

Poprawka 50
Załącznik, sekcja po nowej sekcji „Niska zawartość laktozy” (nowa)

. BEZ LAKTOZY
Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera laktozy oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera 
niewykrywalne w analizie ilości laktozy 
(czyli mniej niż 10 mg/100 g lub 100 ml 
środka spożywczego gotowego do 
spożycia). 
W przypadku środków spożywczych w 
sposób naturalny nie zawierających 
laktozy, termin „naturalnie” może być 
użyty na początku tej informacji. 

Uzasadnienie

Nietolerancja na laktozę jest problemem, który sprawia, że znaczny procent społeczeństwa nie 
może spożywać konwencjonalnych produktów mlecznych. Produkty mleczne stanowią 
podstawę tradycyjnego sposobu odżywiania. Są one bogate w wapń i stanowią źródło witamin 
D, B2, B12 oraz jodu, przez co są ważnym elementem odżywczym dla całej populacji. 
Z powodu ogromnej podaży produktów o obniżonej zawartości laktozy lub bez laktozy 
opracowanych przez przemysł spożywczy, konsumenci cierpiący na nietolerancję laktozy (np. 
17% społeczeństwa w Finlandii) przyzwyczajeni są do otrzymywania informacji o charakterze 
produktów przystosowanych do ich potrzeb.

Poprawka 51
Załącznik, sekcja po nowej sekcji „Bez laktozy” (nowy)

. BEZ GLUTENU 
Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera glutenu oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
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konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera mniej niż 
200 ppm (200 mikrogramów / 100g) 
glutenu.

Uzasadnienie

W związku ze wzrastającą liczbą osób cierpiących na alergię glutenową, należy zdefiniować 
koncepcję żywności „bezglutenowej”. Jako że wszystkie bezglutenowe artykuły żywnościowe 
nie podlegają przepisom dotyczącym żywności dla określonych celów odżywczych, ważne jest, 
aby takie informacje znalazły się na liście dopuszczalnych informacji o wartościach 
odżywczych. Poprawka obejmuje propozycję ustanowienia ograniczeń glutenu na szczeblu 
wspólnotowym, podobnie jak w projekcie Codexu (projekt poprawki do wytycznych 
wykorzystywania informacji o wartościach odżywczych, ALNORM 97/26 app V).

Poprawka 52
Załącznik, sekcja po nowej sekcji „Bez glutenu” (nowa)

. PRODUKTY NATURALNIE 
BEZGLUTENOWE
Informacja, że środek spożywczy jest 
naturalnie bezglutenowy oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam 
sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy produkt 
nie zawiera wykrywalnych ilości glutenu 
czyli mniej niż 20 ppm (20 mikrogramów / 
100g). 

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 59.

Poprawka 53
Załącznik, sekcja „Niska zawartość sodu / soli”

NISKA ZAWARTOŚĆ SODU / SOLI NISKA ZAWARTOŚĆ SODU

Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość sodu oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 0,12g sodu, lub równoważną ilość soli,
na 100g lub na 100ml.

Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość sodu oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 0,12g sodu na 100g lub na 100ml. 

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

o naturalnie niskiej zawartości sodu, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

Uzasadnienie

Sól jako alternatywa dla informacji o zawartości sodu / soli powinna zostać usunięta. Istnieją 
zastrzeżenia dotyczące łączenia zawartości sodu z zawartością soli, co zostało przedstawione 
w załączniku. Jest to jedyne źródło sodu w artykułach żywnościowych, dlatego też powinno 
zostać oddzielone. Z drugiej strony ogólne spożycie soli wśród społeczeństwa zależy od 
rodzaju diety złożonej z różnych artykułów żywnościowych w poszczególnych Państwach 
Członkowskich. 

Informacje dotyczące soli powinny opierać się na wartościach stosowanych w przypadku 
indywidualnych grup żywności, np. serów, produktów mięsnych, produktów rybnych, chleba, 
płatków śniadaniowych czy żywności gotowej do spożycia. Proponowałbym, aby informacje 
dotyczące zawartości soli (wysoka, niska, bez soli) w artykułach żywnościowych pozostawić 
do uregulowania w decyzjach / przepisach na szczeblu krajowym.

Poprawka 54
Załącznik, sekcja „Bardzo niska zawartość sodu / soli”

BARDZO NISKA ZAWARTOŚĆ SODU / 
SOLI

BARDZO NISKA ZAWARTOŚĆ SODU

Informacja, że środek spożywczy ma 
bardzo niską zawartość sodu oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie 
więcej niż 0,04g sodu, lub równoważną 
ilość soli, na 100g lub na 100ml.

Informacja, że środek spożywczy ma 
bardzo niską zawartość sodu oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie 
więcej niż 0,04g sodu na 100g lub na 
100ml.

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

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

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 61.

Poprawka 55
Załącznik, sekcja „Bez sodu lub bez soli” 

BEZ SODU LUB BEZ SOLI BEZ SODU

Informacja, że środek spożywczy nie Informacja, że środek spożywczy nie 
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zawiera sodu oraz każda informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, 
gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,005g 
sodu, lub równoważną ilość soli, na 100g.

zawiera sodu oraz każda informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, 
gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,005g 
sodu na 100g.

W przypadku środków spożywczych 
naturalnie nie zawierających sodu, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

W przypadku środków spożywczych 
naturalnie nie zawierających sodu, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 61.

Poprawka 56
Załącznik, sekcja po sekcji „Wysoka zawartość protein” (nowa)

. NISKA ZAWARTOŚĆ PROTEIN
Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość protein oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy nie więcej niż 30% wartości 
energetycznej środka spożywczego 
zapewniają proteiny.
W przypadku środków spożywczych 
o naturalnie niskiej zawartości protein, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji.

Uzasadnienie

Lista informacji o właściwościach zdrowotnych powinna także zawierać informacje dotyczące 
niskiej zawartości białka, w związku z określonymi dietami, które cieszą się znaczną 
popularnością.

Poprawka 57
Załącznik, sekcja „Wysoka zawartość witamin i/lub minerałów”

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

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

W przypadku środków spożywczych 
o naturalnie wysokiej zawartości witamin 
i/lub minerałów, termin „naturalnie” może 
być użyty na początku tej informacji.

W przypadku środków spożywczych 
o naturalnie wysokiej zawartości witamin 
i/lub minerałów, termin „naturalnie” może 
być użyty na początku tej informacji.

Uzasadnienie

Zaproponowana informacja odnosi się do wartości „naturalnego źródła witamin i/lub 
minerałów”.

Poprawka 58
Załącznik, „Zawiera (nazwa wartości odżywczej lub innej substancji)”

Informacja, że środek spożywczy zawiera 
wartość odżywczą lub inną substancję oraz
każda informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy produkt 
spełnia wszystkie odpowiednie 
postanowienia niniejszego 
rozporządzenia.

Informacja, że środek spożywczy zawiera 
wartość odżywczą lub inną substancję oraz
każda informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy 100 
g/100 ml lub jedna porcja danego środka 
spożywczego zawiera co najmniej 15 % 
dziennego zapotrzebowania na daną 
wartość odżywczą lub inną substancję. 

W przypadku środków spożywczych 
naturalnie zawierających daną wartość 
odżywczą lub inną substancję, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

W przypadku środków spożywczych 
naturalnie zawierających daną wartość 
odżywczą lub inną substancję, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

Uzasadnienie

Ogólnie rzecz ujmując, wykorzystywanie tego sformułowania powinno zostać zatwierdzone 
pod warunkiem, że zostanie zagwarantowana właściwa proporcja dziennego 
zapotrzebowania na składnik odżywczy lub inną substancję na 100 g / 100 ml lub jedną 
porcję danego produktu żywnościowego. 

Poprawka 59
Załącznik, „O obniżonej zawartości (nazwa wartości odżywczej)”

Informacja, że zawartość jednej lub kilku 
wartości odżywczych została obniżona 
oraz każda informacja, która może mieć 
taki sam sens dla konsumenta, może być 

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

zamieszczana tylko wówczas, gdy
obniżenie zawartości wynosi co najmniej 
30% w porównaniu z podobnym 
produktem, z wyjątkiem mikrowartości 
odżywczych, gdzie akceptowalna jest 
różnica 10% w wartościach bazowych 
zgodnie z dyrektywą Rady 90/496/EWG.

Informacja, że zawartość jednej lub kilku 
wartości odżywczych została obniżona 
oraz każda informacja, która może mieć 
taki sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy
zawartość jednej lub kilku wartości 
odżywczych została obniżona o mniej niż 
30% w porównaniu z podobnym 
produktem, pod warunkiem, że 
informacja podaje obniżenie w ujęciu 
procentowym oraz nazwę wartości 
odżywczej („zawartość … obniżona 
o x %”).

Uzasadnienie

Główna zasada informacji o zredukowaniu składnika odżywczego jest dopuszczalna. Tym 
niemniej informacje dotyczące rzeczywistego obniżenia zawartości określonego składnika 
powinny także być dopuszczalne, pod warunkiem, że wielkość takiego obniżenia została 
wyraźnie zakomunikowana konsumentowi.
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