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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Obecnie, gdy otyłość staje się podstawowym przedmiotem troski na kontynencie 
europejskim, podczas gdy wciąż istnieją obawy o jakość niektórych produktów, kwestią 
zasadniczą jest, by konsumenci mogli uzyskiwać wszelkie informacje niezbędne do 
zachowania zdrowia. Wniosek Komisji może przyczynić się do realizacji tego celu.

Wniosek ten koncentruje się wokół dwóch głównych zagadnień: ogólnych wymogów 
etykietowania żywności z jednej strony i oznaczania wartości odżywczej z drugiej strony.

1. Ogólne etykietowanie żywności

Istotną cechą tekstu zaproponowanego przez Komisję jest scalenie różnych tekstów 
szczegółowych w jedno przekrojowe rozporządzenie. Jedyne przewidziane w nim zwolnienie 
dotyczy alkoholi ze względu na ich specyficzny charakter. O ile to tymczasowe zwolnienie 
jest uzasadnione, należy jednakże skrócić do dwóch lat – zamiast pięciu – zaproponowany 
przez Komisję termin przedstawienia sprawozdania w sprawie etykietowania alkoholi oraz 
w trosce o spójność rozszerzyć to zwolnienie na cydr.

Wśród zalet wniosku warto podkreślić objęcie nim żywności niepaczkowanej, podlegającej 
odtąd określonej liczbie wymogów, a w szczególności obowiązkowi podawania informacji 
o alergenach. 

Określono w nim również wyraźnie obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych 
elementów łańcucha dostaw aż do konsumenta końcowego, nawet jeśli może okazać się 
pożądane, lub wręcz konieczne, pewne wypośrodkowanie między dostawcami a 
dystrybutorami.

Ponadto ze względu na konsumenta, który coraz częściej pragnie być informowany o miejscu 
pochodzenia żywności, konieczne jest wprowadzenie ścisłych reguł podawania kraju 
pochodzenia żywności. 

Pomimo to, aby uniknąć namiaru informacji, obowiązek podawania informacji o kraju 
pochodzenia powinien ograniczyć się w przypadku produktów uzyskanych z kilku 
składników różnego pochodzenia do charakterystycznych składników i istotnych 
komponentów gotowego produktu.  

W trosce o czytelność informacji i ze względu na umiarkowany sukces dobrowolnych 
wytycznych wypracowanych przez sektor, Komisja wprowadziła w odniesieniu do 
obowiązkowych informacji minimalny rozmiar czcionki druku wynoszący 3 mm. Rozmiar 
ten wydaje się zbyt duży i może doprowadzić do zwiększenia rozmiarów opakowań, co 
byłoby ze szkodą dla priorytetów środowiskowych zawartych w polityce UE. W przypadku 
małych opakowań o powierzchni do 50 cm2 bardziej odpowiedni wydaje się system 
proporcjonalny do rozmiarów.

Ponadto wydaje się nie do przyjęcia, by istotne elementy, takie jak wykaz obowiązkowych 
informacji, mogły być zmieniane w ramach zwykłej procedury komitetowej.
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2. Oznaczanie wartości odżywczej

Zgodnie z wnioskami białej księgi z maja 2007 r. poświęconej zagadnieniom zdrowotnym 
związanym z odżywianiem Komisja uznała, że konsument musi mieć dostęp do informacji, 
które będą jasne, spójne i dobrze widoczne. Zaproponowano zatem, by główne informacje 
żywieniowe były podawane na przodzie opakowania, a ogół informacji uzupełniających w 
postaci tabeli na tyle opakowania. Zasada jest słuszna, lecz należy sprecyzować kilka kwestii:

- w celu uniknięcia przeszkód w wymianie handlowej oraz aby informacje podawane 
konsumentowi były czytelne i zrozumiałe we wszystkich państwach UE, Komisja powinna w 
jak najkrótszym czasie zaproponować zasady wprowadzenia ujednoliconej formy 
prezentacji informacji żywieniowych;

- te podstawowe informacje powinny być przedstawione w formie graficznej na przodzie 
opakowania, z podaniem wartości procentowej dziennego spożycia przypadającej na każdy 
składnik odżywczy;

- oznaczenie ilości tłuszczów trans (tłuszcze uwodornione) powinno również znajdować się 
na przodzie opakowania, podobnie jak szczegółowa wzmianka o nich w wykazie 
składników;

- przed końcem okresu przejściowego w ramach procedury komitetowej powinny zostać 
określone wymogi dotyczące wyrażania informacji żywieniowej w przeliczeniu na porcję w 
odniesieniu do wszystkich rodzajów produktów, do których nie ma zastosowania wyrażenie 
tej informacji w przeliczeniu na 100 g.

Zamierzonym celem jest lepsze uświadomienie konsumenta dzięki pełnej i czytelnej 
informacji ujednoliconej na poziomie europejskim.

Dobrze poinformowany, uświadomiony konsument staje się obywatelem 
odpowiedzialnym za swoje zdrowie.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przepisy wspólnotowe powinny 
stosować się tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań w 
rodzaju okolicznościowego 
przygotowywania, podawania i sprzedaży 
żywności przez osoby prywatne w ramach 
imprez charytatywnych, lokalnych 
kiermaszy lub spotkań.

(15) Przepisy wspólnotowe powinny 
stosować się tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Z wyjątkiem 
informacji dotyczących alergenów usługi 
gastronomiczne świadczone przez firmy 
przewozowe powinny podlegać 
niniejszemu rozporządzeniu wyłącznie w 
odniesieniu do tras między dwoma 
punktami na terytorium Wspólnoty.
Zakres rozporządzenia nie powinien 
obejmować działań w rodzaju 
okolicznościowego przygotowywania, 
podawania i sprzedaży żywności przez 
osoby prywatne w ramach imprez 
charytatywnych, lokalnych kiermaszy lub 
spotkań.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku tras prowadzących z kraju pochodzenia lub do kraju przeznaczenia spoza UE 
firmy przewozowe mogą mieć trudności ze znalezieniem dostawcy spełniającego wymóg 
podawania informacji. Objęcie rozporządzeniem firm przewozowych odnośnie do tego typu 
tras może wpłynąć negatywnie na konkurencyjność firm przewozowych UE, gdyż tylko one 
musiałby przestrzegać przepisów rozporządzenia. W przypadku tras wewnątrzwspólnotowych 
wszystkie firmy przewozowe, niezależnie od kraju ich pochodzenia, muszą przestrzegać 
przepisów rozporządzenia.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
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modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia.

modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia, jak również 
ograniczała jego zdolność do dokonania 
świadomego wyboru.

Or. fr

Uzasadnienie

Obowiązek ten nie powinien ograniczać się wyłącznie do kwestii ochrony zdrowia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmioty działające na rynku 
spożywczym odpowiedzialne za sprzedaż 
detaliczną lub działalność dystrybucyjną
niemającą wpływu na informacje o 
żywności dokładają właściwych starań w 
zakresie swojej działalności, aby zapewnić 
spełnienie właściwych wymagań 
dotyczących informacji o żywności, 
w szczególności poprzez niedostarczanie 
żywności, o której wiedzą lub 
podejrzewają, że nie spełnia tych 
wymagań, na podstawie informacji, które 
posiadają w ramach swojej działalności 
zawodowej.

4. W zakresie swojej działalności
podmioty działające na rynku spożywczym 
odpowiedzialne za sprzedaż detaliczną lub 
działalność dystrybucyjną niemające
wpływu na informacje o żywności nie 
dostarczają żywności, o której wiedzą – na 
podstawie informacji, które posiadają w 
ramach swojej działalności zawodowej lub 
które zostały im przekazane przez ich 
dostawców – że narusza przepisy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Dystrybutorzy nie mogą z góry ponosić całkowitej odpowiedzialności za informacje podane 
na produktach nieoznakowanych ich marką.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby w 
przedsiębiorstwach pozostających pod ich 
kontrolą informacje dotyczące żywności 
niepaczkowanej były przekazywane do 
podmiotu gospodarczego otrzymującego 
żywność, aby umożliwić, w stosownych 
przypadkach, przekazywanie 
obowiązkowych informacji o żywności 
określonych w art. 9 ust. 1 lit. a) do c) i lit. 
f) konsumentom finalnym.

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby w 
przedsiębiorstwach pozostających pod ich 
kontrolą informacje dotyczące żywności 
niepaczkowanej były przekazywane do 
podmiotu gospodarczego otrzymującego 
żywność, aby umożliwić, w stosownych 
przypadkach, przekazywanie 
obowiązkowych informacji o żywności 
określonych w art. 9 ust. 1 lit. a) do d) i lit. 
f) oraz i) konsumentom finalnym.

Or. fr

Uzasadnienie

Prawo do informacji o ilości składników i kraju pochodzenia powinno mieć zastosowanie 
również do żywności niepaczkowanej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe, o których mowa w 
ust. 1, muszą być określone słownie i 
liczbowo, chyba że konsumenci są 
informowani o jednej lub większej liczbie 
danych szczegółowych z użyciem innych 
form wyrażania ustanowionych przez 
środki wykonawcze przyjęte przez 
Komisję. Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

2. Dane szczegółowe, o których mowa w 
ust. 1, muszą być określone słownie i 
liczbowo, chyba że konsumenci są 
informowani o jednej lub większej liczbie 
danych szczegółowych z użyciem innych 
form wyrażania.
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Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ wykaz obowiązkowych informacji jest jednym z podstawowych elementów tego 
rozporządzenia, możliwość jego zmiany w ramach procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą wydaje się nielogiczna.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zmienić wykaz 
obowiązkowych danych szczegółowych 
określony w ust. 1. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ wykaz obowiązkowych informacji jest jednym z podstawowych elementów tego 
rozporządzenia, możliwość jego zmiany w ramach procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą wydaje się nielogiczna.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 2,5 mm, przy zastosowaniu 
czytelnej czcionki, i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

Or. fr

Uzasadnienie

Minimalny rozmiar czcionki wynoszący 3 mm przyczyniłby się do zwiększenia rozmiarów 
opakowań, co jest sprzeczne z celami środowiskowymi. Nieco mniejszy rozmiar jest 
wystarczający dla większości konsumentów pod warunkiem, że są spełnione ścisłe kryteria 
czytelności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Dane szczegółowe wymienione w art. 9 
ust. 1 lit. a), e) i k) z jednej strony i dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 lit. 
c), f), g) i j) z drugiej strony muszą się 
znajdować w tym samym polu widzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Wszelkie informacje sanitarne lub związane z ochroną zdrowia powinny znajdować w tym 
samym polu widzenia (obecność alergenów, data „spożyć przed”, warunki przechowywania i 
instrukcje użycia).
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w 
przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 25 cm2. Minimalny rozmiar 
czcionki wynoszący 1,5 mm ma 
zastosowanie do opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 
50 cm2. Dla tych kategorii opakowań lub 
pojemników mogą zostać wprowadzone 
szczegółowe przepisy krajowe w 
przypadku, gdy w danym państwie 
członkowskim obowiązuje kilka języków 
urzędowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę małe opakowania o powierzchni do 50 cm2. Ponadto w przypadku 
tych kategorii opakowań powinno zostać uwzględnione obowiązkowe na niektórych rynkach 
krajowych użycie kilku języków.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Nie naruszając przepisów art. 14 ust. 1,
w przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia jest 
mniejsza niż 25 cm2, obowiązkowe jest 
zamieszczanie na opakowaniu lub na 
pojemniku jedynie danych szczegółowych 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a), b), c), 
e) i f). Aby zaradzić ewentualnej 
nieczytelności tekstu, dane szczegółowe, o 



PA\747405PL.doc 11/24 PE414.258v01-00

PL

innych środków lub udostępniać na 
życzenie konsumenta.

których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b), należy
również podawać za pośrednictwem 
innych środków lub udostępniać na 
życzenie konsumenta.

Or. fr

Uzasadnienie

Wykaz składników powinien zawsze być podany niezależnie od rozmiarów opakowania. 
Jednak ponieważ zastosowanie art. 14 ust. 4 nie gwarantuje czytelności optymalnej dla 
wszystkich konsumentów, powinna istnieć możliwość podania tych informacji również za 
pośrednictwem innych środków. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, cydr, perry, a także napoje 
spirytusowe zgodnie z ich definicją w art. 2 
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po dwóch latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Środki te, mające na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3;
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Or. fr

Uzasadnienie

O ile uzasadnione jest przyznanie tymczasowego zwolnienia z obowiązku w celu 
uwzględnienia specyficznego charakteru napojów alkoholowych, pięcioletni termin wydaje się 
nadmiernie odległy, w związku z czym Komisja powinna przedstawić sprawozdanie po dwóch 
latach. W trosce o spójność cydr i perry powinny również zostać objęte zwolnieniem.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Tłuszcze trans powinny być przedmiotem obowiązkowej informacji. Podanie ilości 
cholesterolu oddzielnie od ilości tłuszczów, które go zawierają, może być przydatne dla 
konsumenta. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ilość błonnika i białka.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwasy, błonnik i białko powinny być przedmiotem obowiązkowej informacji. 
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, cydru, perry ani do napojów 
spirytusowych zgodnie z ich definicją w 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [dwóch latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tłuszcze trans; skreślony

Or. fr

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litery f oraz g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) błonnik pokarmowy; skreślone
g) białko;

Or. fr

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) cholesterol;

Or. fr

Uzasadnienie

Podanie ilości cholesterolu oddzielnie od ilości tłuszczów, które go zawierają, może być 
przydatne dla konsumenta.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) inne substancje zgodnie z częścią A 
załącznika XIII.
Informacja ta może również obejmować 
komponenty substancji należących do 
kategorii wymienionych powyżej pod 
warunkiem, że złożony składnik odżywczy 
także zostanie podany.

Or. fr

Uzasadnienie

„Inne substancje” dodano w trosce o spójność z załącznikiem XIII. Możliwość oznaczenia 
komponentów substancji należących do głównych kategorii może również okazać się 
przydatna (np. kwasy omega-3 są komponentem kwasów tłuszczowych wielonienasyconych).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona jako 
wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, 
na 100 ml lub na porcję. Informacji tej 
musi towarzyszyć sformułowanie 
„zalecane maksymalne dzienne spożycie”.
O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. fr
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Uzasadnienie

Podanie wartości procentowej referencyjnych wartości spożycia powinno być obowiązkowe. 
Jednak należy wyraźnie zaznaczyć, że zalecane spożycie nie jest celem, lecz maksymalną 
wartością zalecaną przeciętnej osobie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie tego ustępu do art. 29 po zmianach.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustępy 2 oraz 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje, pod warunkiem że 
wszystkie porcje są ściśle identyczne.

3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 

3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w
głównym polu widzenia elementów, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 lit. a) i b) w
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności, o której nie ma 
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indywidualne porcje. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.”;

mowy w ust. 2. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3
przed końcem okresu przejściowego.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku większości produktów podanie wartości energetycznej w przeliczeniu na porcję 
jest o wiele przydatniejsze dla konsumenta niż podanie jej w przeliczeniu na 100 g jawiące się 
jako stosunkowo abstrakcyjne. Określenie rozmiarów porcji referencyjnej musi jednak zostać 
ujednolicone w taki sposób, by umożliwić proste porównanie między tym samym rodzajem 
produktu różnych marek.

Poprawka 22

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. Obowiązkową informację o wartości 
odżywczej, za wyjątkiem elementów, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 lit. ba), 
wyrażoną w formach, o których mowa w 
art. 31 ust. 2 i 3, umieszcza się w głównym 
polu widzenia. Jeżeli elementy są
prezentowane łącznie, należy je 
przedstawić w czytelnej formie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, tłuszcze trans, węglowodany 
ze szczególnym uwzględnieniem cukrów 
oraz sól.

Obowiązkową informację o wartości 
odżywczej wyrażoną jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia przedstawia się wizualnie w 
czytelnej i bezpośrednio zrozumiałej 
formie graficznej (np. histogram lub 
wykres sektorowy).
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Or. fr

Uzasadnienie

Białko i błonnik powinny być przedmiotem obowiązkowej informacji. Ponadto w trosce o 
widoczność i łatwość interpretacji obowiązkowa informacja o wartości odżywczej wyrażona 
jako wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia powinna zostać przedstawiona w 
formie graficznej.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

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. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej oraz obowiązkowa informacja
dotycząca elementów, o których mowa 
w art. 29 ust. 2, musi się znajdować łącznie 
w jednym miejscu oraz, w odpowiednich 
przypadkach dotyczących elementów, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

Or. fr

Uzasadnienie

Pełna informacja o wartości odżywczej znajdująca się na tyle opakowania powinna 
wymieniać wszystkie składniki odżywcze.

Poprawka 24

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 

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 
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ilości…” bezpośrednio w pobliżu 
informacji o wartości odżywczej, o ile 
informacja taka występuje.

ilości…” bezpośrednio w pobliżu 
informacji o wartości odżywczej, o ile 
informacja taka występuje. W przypadkach 
gdy wartość energetyczna lub ilość 
składników odżywczych w produkcie jest 
równa zeru, informację o wartości 
odżywczej tych elementów można zastąpić 
takim oświadczeniem jak „Nie zawiera 
…” bezpośrednio w pobliżu informacji o 
wartości odżywczej, o ile informacja taka 
występuje.

Or. fr

Uzasadnienie

Informacja o całkowitym braku obecności danego składnika odżywczego jest bardziej 
stosowna niż oświadczenie o „znikomych ilościach”.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – część wprowadzająca

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. Nie naruszając przepisów art. 34 ust. 1,
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:

Or. fr

Uzasadnienie

Ewentualne przepisy krajowe nie powinny uniemożliwiać podawania wartości procentowej 
referencyjnych wartości spożycia w formie graficznej.
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Poprawka 26

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. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.

6. Komisja może ustanowić zasady 
dotyczące innych aspektów prezentacji 
informacji o wartości odżywczej. W
odniesieniu do aspektów, o których mowa 
w ust. 5, najpóźniej przed końcem okresu 
przejściowego Komisja przedstawi 
sprawozdanie w sprawie zasad 
wprowadzenia wspólnej formy prezentacji 
na szczeblu wspólnotowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów 
ust. 1 związanych z art. 31 ust. 3. Środki 
te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Ujednolicenie formy prezentacji informacji o wartości odżywczej na rynku wewnętrznym jest 
konieczne, ale może się dokonać wyłącznie po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 
umożliwiającej określenie formy prezentacji najlepiej trafiającej do konsumentów 
europejskich.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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

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

pochodzenia tego składnika/składników.

Or. fr

Uzasadnienie

Użycie terminu „charakterystyczny”, jak podano w definicji w art.2 ust. 2, ma na celu 
uniknięcie oznaczenia pochodzenia składnika, w przypadku którego znajomość jego 
pochodzenia nie jest niezbędna konsumentowi i stanowiłaby zbędny nadmiar informacji.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 informacje, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i f), będą mogły 
być udostępnione konsumentowi 
finalnemu na jego życzenie.

Or. fr

Uzasadnienie

Mimo iż wyłącznie obecność alergenów powinna być wyraźnie podana w miejscu sprzedaży w 
przypadku żywności niepaczkowanej, to w przypadku innych ważnych informacji, takich jak 
wykaz składników czy kraj pochodzenia, powinna istnieć możliwość udostępnienia ich 
konsumentowi na jego życzenie.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3 Żywność zawierająca aspartam 2.3 Żywność zawierająca aspartam 
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dozwolony zgodnie z 
dyrektywą 89/107/EWG

dozwolony zgodnie z 
dyrektywą 89/107/EWG

INFORMACJA: „zawiera źródło 
fenyloalaniny”

INFORMACJA: „zawiera aspartam”

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uzyskanie większej zrozumiałości dla konsumenta dzięki użyciu 
nazwy zwyczajowej, a nie terminu technicznego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Część B – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Żywność zawierająca tłuszcze trans 
obowiązkowo opatrzona jest jedną z 
następujących informacji:
„zawiera tłuszcze trans” lub „zawiera 
tłuszcze uwodornione” lub „zawiera 
tłuszcze częściowo uwodornione”.
Informacja ta musi być przedstawiona w 
sposób odmienny od informacji 
dotyczących pozostałych składników w 
głównym polu widzenia i musi być 
wyjątkowo dobrze widoczna.

Or. fr

Uzasadnienie

Tłuszcze trans zostały uznane za szkodliwe dla zdrowia i w wielu krajach zabroniono ich 
stosowania. Podanie informacji o ich obecności musi być zatem obowiązkowe i szczególnie 
dobrze widoczne.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część B – punkty 1 oraz 2 – kolumna „Oznaczenie”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Olej” wraz z 1. „Olej” wraz z

– właściwym przymiotnikiem „roślinny” 
lub „zwierzęcy”, albo

– właściwym przymiotnikiem „roślinny” 
lub „zwierzęcy”, albo

– oznaczeniem jego określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

– oznaczeniem jego określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu oleju 
uwodornionego, chyba że ilość kwasów 
tłuszczowych nasyconych i tłuszczów trans 
została uwzględniona w informacji o 
wartości odżywczej.

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu oleju 
uwodornionego.

2. „Tłuszcz” wraz z 2. „Tłuszcz” wraz z
– właściwym przymiotnikiem „roślinny” 
lub „zwierzęcy”, albo

– właściwym przymiotnikiem „roślinny” 
lub „zwierzęcy”, albo

– oznaczeniem jego określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

– oznaczeniem jego określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu tłuszczu 
uwodornionego, chyba że ilość kwasów 
tłuszczowych nasyconych i tłuszczów trans 
została uwzględniona w informacji o 
wartości odżywczej.

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu tłuszczu 
uwodornionego.

Or. fr

Uzasadnienie

Tłuszcze trans zostały uznane za szkodliwe dla zdrowia i w wielu krajach zabroniono ich 
stosowania. Podanie informacji o ich obecności musi być zatem obowiązkowe i szczególnie 
dobrze widoczne. Fakt, że wchodzą w skład informacji o wartości odżywczej, nie stoi na 
przeszkodzie temu, by były w wyraźny sposób podane wśród składników.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – ustęp 1 – litera b – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli to konieczne, po tych danych 
szczegółowych następuje opis warunków 
przechowywania, które muszą być 
przestrzegane, aby produkt mógł zachować 
swoje szczególne właściwości przez 
określony okres.

Jeśli to konieczne, po tych danych 
szczegółowych następuje opis warunków 
przechowywania, które muszą być 
przestrzegane, aby produkt mógł zachować 
swoje szczególne właściwości przez 
określony okres. Muszą również zostać 
podane: długość okresu przechowywania 
po otwarciu oraz warunki 
przechowywania, których należy 
przestrzegać po otwarciu. Obowiązek 
dotyczący tego ostatniego elementu nie ma 
zastosowania do żywności, w przypadku 
której otwarcie nie wpływa na długość 
okresu przechowywania.

Or. fr

Uzasadnienie

Tylko nieliczne produkty szybko psujące się są opatrzone informacją o długości okresu 
przechowywania po otwarciu. Przepis ten powinien zostać rozszerzony na wszystkie produkty, 
w przypadku których otwarcie wpływa na długość okresu przechowywania.
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