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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych
(COM(2003)0424 – C6-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady 
(COM(2003)0424)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 Traktatu WE, na mocy których Komisja 
przedstawiła projekt w Parlamencie (C5-0329/2003),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii i Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A6-0000/2005),

1. Przyjmuje projekt Komisji z poprawkami;

2. Zwraca się do Komisji, aby ponownie przedstawiła sprawę w Parlamencie, jeżeli zamierza 
istotnie zmienić projekt lub zastąpić go innym tekstem;

3. Zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
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 

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 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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udział poszczególnych substancji 
odżywczych i innych w spożywanych 
przez niego produktach w sposób, który nie 
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 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.

udział poszczególnych substancji 
odżywczych i innych w spożywanych 
przez niego produktach w sposób, który nie 
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 zawartość 
pewnych substancji lub profil wartości 
odżywczych tego artykułu stanowią 
odpowiednie kryterium do podjęcia 
decyzji, czy artykuł ten może zostać
opatrzony takimi informacjami.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 7

7) Przy określaniu profilu wartości 
odżywczych można 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, białka 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 

7) Przy określaniu profilu wartości 
odżywczych można 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, białka 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 
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nawyków żywieniowych społeczeństwa. 
Wymagać to będzie podjęcia złożonych 
wysiłków technologicznych; przyjęcie 
odpowiednich środków w tym celu 
powierza się Komisji. 

nawyków żywieniowych społeczeństwa. 
Wymagać to będzie podjęcia złożonych 
wysiłków technologicznych; przyjęcie 
odpowiednich środków w tym celu 
powierza się Komisji, po konsultacji 
z Urzędem. 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4.

Poprawka 3
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; należy 
jednakże uwzględnić niektóre strukturalne 
i organizacyjne ograniczenia małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Uzasadnienie

Zwrócenie uwagi, zgodnie z art. 14, na pewne trudności, jakie mają małe i średnie 
przedsiębiorstwa, takie jak niemożność przetłumaczenia informacji o wartościach odżywczych 
na różne języki.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 19

19) Zróżnicowana i zrównoważona dieta 
jest warunkiem dobrego 
zdrowia, znaczenie pojedynczych 
produktów w kontekście całej diety jest 
istotne, a dieta ta jest jednym z wielu 
czynników wpływających na zapadanie 
ludzi na niektóre choroby. Inne czynniki 
takie jak wiek, uwarunkowania 
genetyczne, poziom aktywności fizycznej, 
palenie tytoniu i zażywanie innych 
narkotyków, warunki środowiskowe i stres 
mogą mieć wpływ na zapadanie ludzi na 

19) Zróżnicowana i zrównoważona dieta, 
odpowiednio uwzględniająca różne 
nawyki żywieniowe istniejące 
w Państwach Członkowskich, które są 
dobrem wartym poszanowania i ochrony, 
jest warunkiem dobrego zdrowia i nawet 
jeden produkt może mieć 
niekwestionowane znaczenie dla diety 
jako całości; ponadto, dieta jest jednym 
z wielu czynników wpływających na 
zapadanie ludzi na niektóre choroby. Inne 
czynniki takie jak wiek, uwarunkowania 
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niektóre choroby. Szczegółowe wymagania 
dotyczące etykietowania powinny 
w związku z tym mieć zastosowanie 
w odniesieniu do informacji dotyczących 
zmniejszania ryzyka choroby.

genetyczne, poziom aktywności fizycznej, 
palenie tytoniu i zażywanie innych 
narkotyków, warunki środowiskowe i stres 
mogą mieć wpływ na zapadanie ludzi na 
niektóre choroby. Szczegółowe wymagania 
dotyczące etykietowania powinny w 
związku z tym mieć zastosowanie w 
odniesieniu do informacji dotyczących 
zmniejszania ryzyka choroby.

Uzasadnienie

Ochrona wytwarzania i dystrybucji typowych produktów mających duże znaczenie dla 
dobrego zdrowia. 

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 26

26) Konieczny jest okres przejściowy, aby 
podmioty działające na rynku spożywczym 
mogły dostosować się do przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

26) Konieczny jest okres przejściowy, aby 
podmioty działające na rynku 
spożywczym, a szczególnie MŚP, mogły 
dostosować się do przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zwrócenie uwagi na trudności małych i średnich przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do 
zmian ustawodawczych tego rodzaju.

Poprawka 6
Art. 1 ust. 3

3. Informacje o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych, które nie 
spełniają wymogów określonych 
w niniejszym rozporządzeniu, uznaje się 
za wprowadzającą w błąd reklamę 
w rozumieniu dyrektywy Rady 
84/450/EWG.

3. Niniejsze rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie bez uszczerbku dla 
następujących postanowień Wspólnoty:

- dyrektywy Rady 89/398/WE z dnia 
3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego1 
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oraz dyrektyw przyjętych na jej podstawie;
- dyrektywy Rady 80/777/WE z dnia 15 
lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
w zakresie wydobywania i wprowadzania 
do obrotu naturalnych wód mineralnych2;
- dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 
3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi3.
1 Dz.U. L 186 z 30.06.1989 r., str. 27.
2 Dz.U. l 229 z 30.08.1980, str. 1.
3 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, str. 32.

Uzasadnienie

Musi być jasne, że istniejące ustawodawstwo wspólnotowe dotyczące niektórych środków 
spożywczych pozostaje w mocy.

Poprawka 7
Art. 1 ust. 4

4. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla przepisów szczegółowych 
dotyczących środków spożywczych do 
konkretnych zastosowań żywieniowych, 
które zostały określone w prawodawstwie 
wspólnotowym.

Skreślono

Poprawka 8
Art. 2 wprowadzenie

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia, 
zastosowanie mają definicje „środków 
spożywczych”, „podmiotów działających 
na rynku spożywczym”, „wprowadzania na 
rynek” oraz „konsumenta finalnego” 
zawarte w art. 2, art. 3 ust. 3, art. 3 ust. 8 i 
art. 3 ust. 18 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia:

a) definicje „środków spożywczych”, 
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„podmiotów działających na rynku 
spożywczym”, „wprowadzania na rynek” 
oraz „konsumenta finalnego” zawarte 
w art. 2, art. 3 ust. 3, art. 3 ust. 8 i art. 3 ust. 
18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady;
b) zastosowanie mają: definicja 
„suplementu żywnościowego” zawarta 
w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 
2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się 
do suplementów żywnościowych 1 oraz 
definicje „oznaczania wartości 
odżywczych”, „białek”, „węglowodanów”, 
„cukrów”, „tłuszczów”, „kwasów 
tłuszczowych nasyconych”, „kwasów 
tłuszczowych jednonienasyconych”, 
„kwasów tłuszczowych 
wielonienasyconych” i „błonnika” 
zawarte w dyrektywie Rady 90/496/EWG; 
c) zastosowanie ma również definicja 
„etykietowania” zawarta w art. 1 ust. 3 lit. 
a) dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 
2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich w zakresie 
etykietowania, prezentacji i reklamy 
środków spożywczych2.
1 DZ.U. L 183 z 12.07.2002 r., str. 51.
2 DZ.U. L 109 z 6.05.2000, str. 29.

Uzasadnienie

Wszystkie definicje zawarte europejskim ustawodawstwie dotyczącym środków spożywczych 
nadal mają zastosowanie.

Poprawka 9
Art. 2 pkt 8

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

8) „przeciętny konsument” oznacza 
konsumenta, który jest odpowiednio 
poinformowany i dosyć spostrzegawczy 
i rozważny. Jeżeli informacje o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych są skierowane do konkretnej 
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grupy, należy brać pod uwagę 
przeciętnego członka takiej grupy.

Uzasadnienie

Zapewnienie ochrony dla niektórych grup konsumentów, takich jak dzieci, osoby starsze czy 
inne szczególnie wrażliwe grupy.

Poprawka 10
Art. 3 akapit drugi lit. a)

a) fałszywa lub wprowadzająca w błąd; a) fałszywa, niejasna lub wprowadzająca 
w błąd;

Poprawka 11
Art. 3 akapit drugi lit. c)

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

c) stwierdza lub wskazuje, że 
zrównoważona i zróżnicowana dieta nie 
może zapewnić odpowiednich ilości 
środków odżywczych w ujęciu ogólnym; 
władze krajowe mogą przewidzieć wyjątki, 
zgodnie z art. 21;

Uzasadnienie

W odpowiedzi na potrzebę umożliwienia każdemu Państwu Członkowskiemu uzupełnienia 
niedoborów środków odżywczych obecnych w niektórych obszarach oraz poszanowania 
nawyków żywieniowych w każdym Państwie Członkowskim.

Poprawka 12 
Art. 4 tytuł

Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 
informacji o wartościach odżywczych 

i właściwościach zdrowotnych

Warunki wykorzystywania informacji 
o wartościach odżywczych 

i właściwościach zdrowotnych 
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Poprawka 13
Art. 4 ust. 1

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

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

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

Profile te dotyczą środków spożywczych 
lub niektórych rodzajów środków 
spożywczych, przy szczególnym 
uwzględnieniu:

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

- zawartości pewnych substancji 
odżywczych i innych substancji w środku 
spożywczym;

b) cukier - znaczenia środka spożywczego (lub 
rodzaju środków spożywczych) w diecie, ze 
szczególnym uwzględnieniem nawyków 
żywieniowych i wzorów konsumpcji 
w różnych Państwach Członkowskich;

c) sól/sód. - ogólnego składu wartości odżywczych 
środka spożywczego lub rodzaju środków 
spożywczych, i zawartości substancji 
odżywczych uznanych na podstawach 
naukowych za korzystne dla zdrowia.

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

Profile wartości odżywczych opierają się 
na wynikach badań naukowych 
dotyczących odżywiania i wartości 
odżywczych i ich znaczenia dla zdrowia.
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 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 

Szczegółowe wyjątki od obowiązku 
stosowania się do profili wartości 
odżywczych, mające na celu opatrywanie 
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obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 
ust. 2.

środków spożywczych informacjami 
o właściwościach zdrowotnych oraz 
aktualizacje mające na celu uwzględnienie 
postępu naukowego na tym obszarze 
uchwala się zgodnie z postępowaniem 
określonym w art. 23 ust. 2.

Uzasadnienie

Wykorzystanie profili wartości odżywczych lub podobnych systemów w różnych krajach 
pokazało, że systemy takie wymagają szerokiej konsultacji i potrzebują kilku lat aby się 
rozwinąć. Zgodnie z naszym doświadczeniem 18 miesięcy jest okresem zbyt krótkim, z tego 
powodu proponujemy 24 miesiące.

Niezwykle ważne jest, aby profile wartości odżywczych miały silne naukowe podstawy. Opinii 
Opinia EFSA jest zatem istotnym warunkiem dla dalszego rozwoju profili wartości 
odżywczych. W swojej opinii, EFSA powinien badać wkład wszystkich środków odżywczych 
obecnych w poszczególnych środkach spożywczych lub rodzajach środków spożywczych oraz 
rolę, którą każdy środek spożywczy lub rodzaj środka spożywczego odgrywa w ogólnej diecie. 

Poprawka 14
Art. 4 ust. 2

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

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

Poprawka 15
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 uznanych danych 
naukowych zostanie potwierdzone, że 
obecność lub brak, bądź też obniżona 
zawartość substancji odżywczej lub innej, 
do której odnosi się informacja, posiada 
korzystne działanie odżywcze 
i fizjologiczne;
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4.

Poprawka 16
Art. 5 ust. 1 lit. b)

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4.

Poprawka 17
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

Zgodnie z art. 4.

Poprawka 18
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 uznanych danych 
naukowych przyniesie zgodne z informacją 
działanie odżywcze lub fizjologiczne;

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4.
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Poprawka 19
Art. 10 ust. 2 wprowadzenie

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

2. Informacje o właściwościach 
zdrowotnych są dozwolone wyłącznie, 
jeżeli na etykietach, lub jeśli produkt nie 
ma etykiety, wówczas w prezentacji 
i reklamie, zawarta jest następująca 
informacja:

Uzasadnienie

Zapewnienie, że przepis ten obejmie również te produkty, które nie posiadają etykiet.

Poprawka 20
Art. 11
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Niebezpośrednie informacje o 
właściwościach zdrowotnych

Ograniczenia w zastosowaniu niektórych 
informacji o właściwościach zdrowotnych

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

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

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

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

b) informacje, które wskazują na okres 
czasu potrzebny do możliwej dzięki ich 
stosowaniu redukcji wagi lub ilość 
możliwych do stracenia kilogramów;

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

2. Następujące informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone chyba że zostaną otwarcie 
przedstawione do zatwierdzenia 
wspomnianego w art. 10 ust. 1 i art. 13 
ust. 1:
a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego 
w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia;
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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;
3. Informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych, są dozwolone wyłącznie 
jeżeli:
a) dana informacja została podana przez 
organizację uznaną przez władze krajowe 
lub wspólnotowe;
b) istnieje pisemna umowa pomiędzy 
obiema stronami;

c) szczegółowy opis głównych elementów 
rekomendacji jest publikowany w łatwo 
dostępnej formie (na przykład na stronie 
internetowej firmy lub uznanej 
organizacji).
4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja 
opublikuje po konsultacji z Urzędem, 
branżą spożywczą i konsumentami 
szczegółowe wytyczne w celu 
wprowadzenia w życie ust. 2.

Uzasadnienie

Przepis ten dotyczy informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych, 
które zostały potwierdzone naukowo i zostały poddane ocenie EFSA.

Ze względu na dostępną różnorodność środków spożywczych, jest mało prawdopodobne, że 
tylko jeden środek spożywczy będzie pojedynczym źródłem wartości odżywczych lub 
niezbędnym składnikiem. W związku z tym, informacje że brak danego środka spożywczego 
w diecie może się niekorzystnie odbić na zdrowiu należy uznać za wprowadzające w błąd 
konsumentów.
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Informacje odnoszące się do ogólnych korzyści dla funkcji psychicznych lub zachowania, lub 
do zmniejszania uczucia głodu bądź wywoływania uczucia sytości lub do zmniejszenia 
wartości energetycznej w diecie powinny podlegać zezwoleniu zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 
ust. 1.

Badania naukowe mają obecnie najwyższą wagę, zatem zakaz umieszczania informacji które 
mogą być poparte naukowo zniweczyłby wysiłki zmierzające do wypełnienia celów Unii oraz 
uniemożliwiłby europejskiej branży spożywczej wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań. 
Pozbawiłby także konsumentów europejskich zdrowych alternatyw wzbogacających ich dietę.

Powszechną praktyką w niektórych Państwach Członkowskich stosowaną przez lekarzy lub 
innych specjalistów w sektorze zdrowia publicznego lub też odnośnych organizacji 
zawodowych lub charytatywnych jest otwarte popieranie niektórych informacji. Praktyka ta 
może być dozwolona w UE pod warunkiem, że ci specjaliści i/lub organizacje spełnią 
następujące kryteria:
1. specjaliści i/lub organizacje muszą być uznawani przez właściwe władze krajowe;
2. istnieje pisemna umowa pomiędzy obiema stronami;
3. szczegółowy opis rekomendacji jest publicznie dostępny.

Poprawka 21
Art. 12 ust. 1

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

1. Podawanie informacji o właściwościach 
zdrowotnych, które odnoszą się do 
znaczenia danej substancji odżywczej lub 
innej substancji dla wzrostu, rozwoju 
i prawidłowego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu, podawanych 
na podstawie uznanych i niebudzących 
wątpliwości wyników badań naukowych, 
zrozumiałych dla przeciętnego konsumenta 
jest dozwolone bez przechodzenia 
procedury udzielania zezwolenia, o której 
mowa w art. 14 - 17, jeśli znajdują się one 
na liście określonej w ust. 2a.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że informacje tego rodzaju nie są przedmiotem procedury udzielania zezwolenia 
(art. 14-17), ale wyłącznie powiadomienia.

Poprawka 22
Art. 12 ust. 2

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

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

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

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

Poprawka 23
Art. 12 ust. 2 a (nowy)

2a. Po skonsultowaniu się z Urzędem, 
Komisja w drodze postępowania 
określonego w art. 23 przyjmie nie później 
niż ... [w trzy lata od ostatniego dnia 
miesiąca uchwalenia niniejszego 
rozporządzenia] wspólnotową listę 
dopuszczalnych informacji zgodnie 
z ust. 1, które podają znaczenie danej 
substancji odżywczej lub innej substancji 
dla wzrostu, rozwoju i prawidłowego 
funkcjonowania fizjologicznego 
organizmu oraz wszelkie konieczne 
warunki dotyczące wykorzystania tych 
informacji.

Uzasadnienie

Informacja musi być wykorzystana w odpowiednim kontekście.
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Poprawka 24
Art. 12 ust. 2 b (nowy)

2b. Zmiany zawartości listy powinny być 
przyjmowane zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 23, po 
skonsultowaniu się z Urzędem, z własnej 
inicjatywy Komisji lub po zgłoszeniu 
wniosku przez Państwo Członkowskie.

Uzasadnienie

Należy skonsultować się z EFSA.

Poprawka 25
Art. 12 ust. 3

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

Skreślono

Uzasadnienie

Zob. uzupełnienie art. 26.

Poprawka 26
Art. 14 ust. 1

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

1. W celu uzyskania przewidzianego 
w art. 10 ust. 1 zezwolenia należy złożyć 
wniosek zgodnie z następującymi 
ustępami.

Urząd:
a) potwierdza pisemnie otrzymanie 
wniosku w ciągu 14 dni od daty jego 
wpłynięcia. W potwierdzeniu tym podana 
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jest data wpłynięcia wniosku;
b) bezzwłocznie powiadamia Państwa 
Członkowskie oraz Komisję o wniosku 
i udostępnia im sam wniosek, jak także 
wszelkie przedłożone mu przez 
wnioskodawcę informacje dodatkowe;
c) udostępnia opinii publicznej 
streszczenie dossier, wymienione w ust. 3 
lit. f.

Poprawka 27
Art. 14 ust. 1 a (nowy)

1a. Wniosek należy wysłać do właściwego 
urzędu krajowego w danym Państwie 
Członkowskim.
a) Właściwy urząd krajowy:
i) potwierdza pisemnie otrzymanie 
wniosku w ciągu 14 dni od daty jego 
wpłynięcia. W potwierdzeniu tym podana 
jest data wpłynięcia wniosku;
ii) bezzwłocznie powiadamia Urząd oraz
(iii) udostępnia Urzędowi wniosek, jak 
również wszelkie przedłożone mu przez 
wnioskodawcę informacje dodatkowe.
b) Urząd:
i) bezzwłocznie powiadamia Państwa 
Członkowskie oraz Komisję o wniosku 
i udostępnia im sam wniosek, jak również 
wszelkie przedłożone mu przez 
wnioskodawcę informacje dodatkowe;
ii) udostępnia opinii publicznej 
streszczenie dossier, wymienione w ust. 2 
lit. f.

Uzasadnienie

Poprawka przedstawia bardziej szczegółowo procedurę udzielania zezwolenia i dąży do 
podkreślenia trudności, jakie mają małe i średnie przedsiębiorstwa, takie jak niemożność 
przetłumaczenia informacji na różne języki. Przedstawianie projektów w tym zakresie należy 
do Komisji. 
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Poprawka 28
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 substancji odżywczej lub 
innej lub środka spożywczego lub rodzaju 
środków spożywczych, który ma zostać 
opatrzony informacją o właściwościach 
zdrowotnych, włącznie z jego cechami 
szczególnymi;

Uzasadnienie

Poprawka przedstawia bardziej szczegółowo procedurę udzielania zezwolenia i dąży do 
podkreślenia trudności, jakie mają małe i średnie przedsiębiorstwa, takie jak niemożność 
przetłumaczenia informacji na różne języki. Przedstawianie projektów w tym zakresie należy 
do Komisji.

Poprawka 29
Art. 14 ust. 2 lit. e)

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

e) propozycję sformułowania - we 
wszystkich językach Wspólnoty -
informacji o właściwościach zdrowotnych, 
której dotyczy zezwolenie, w razie 
potrzeby wraz ze szczególnymi sposobami 
użycia; przyjęte mogą być specjalne 
obrazowe środki dla MŚP zgodnie 
z procedurą przedstawioną w art. 23 
ust. 2;

Poprawka 30
Art. 14 ust. 4

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

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

Poprawka 31
Art. 15 ust. 1

1. Przy udzielaniu opinii Urząd stara się 
dotrzymać terminu trzech miesięcy od daty 

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

daty wpłynięcia ważnego wniosku. Termin 
ten ulega odroczeniu w przypadku, gdy 
Urząd zgodnie z ust. 2 zwróci się do 
wnioskodawcy o informacje dodatkowe. 

Poprawka 32
Art. 15 ust. 2

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

2. Urząd lub właściwy urząd krajowy za 
pośrednictwem Urzędu może w razie 
potrzeby zwrócić się do wnioskodawcy 
o uzupełnienie dokumentacji wniosku 
w określonym terminie.

Poprawka 33
Art. 19

Ochrona danych Poufność, ochrona danych i poszanowanie 
nabytych praw 

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

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 

1. Dane naukowe i inne informacje, które 
znajdują się w wymaganym zgodnie z art. 
10 dossier wniosku i są chronione zgodnie 
z art. 19, nie mogą być w okresie siedmiu 
lat od daty wydania zezwolenia 
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późniejszego wnioskodawcy, chyba że 
wnioskodawca ten uzgodnił 
z wnioskodawcą pierwotnym, że może 
z takich danych i informacji skorzystać, 
zakładając, że:

wykorzystane na rzecz innego 
wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca 
ten uzgodnił z wnioskodawcą pierwotnym, 
że może z takich danych i informacji.

a) dane naukowe i inne informacje zostały 
przez pierwotnego wnioskodawcę 
zgłoszone przy składaniu pierwotnego 
wniosku jako poufne i

2. Po upływie okresu siedmiu lat, wyniki 
wszystkich lub części ocen prowadzonych 
na podstawie danych naukowych 
i informacje zawarte w dossier wniosku 
mogą zostać wykorzystane przez Urząd na 
korzyść innego wnioskodawcy.

b) pierwotny wnioskodawca posiadał przy 
składaniu pierwotnego wniosku 
wyłączność na korzystanie z tych 
poufnych danych i

c) nie zezwolono by na wykorzystanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
bez przedłożenia poufnych danych przez 
pierwotnego wnioskodawcę.

c) Poszanowanie nabytych praw

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

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

Uzasadnienie

Odpowiednia ochrona danych jest niezbędna dla promowania inwestycji w badania naukowe, 
nowoczesności i zapewnienia uczciwej konkurencji. Wnioskodawcy, po przedstawieniu 
możliwych do sprawdzenia argumentów i w uzgodnieniu z Komisją, powinni mieć możliwość 
wskazania które informacje powinny być traktowane jako poufne na tej podstawie że ich 
ujawnienie osłabiłoby ich konkurencyjną pozycję. Jeżeli wnioskodawca wycofa wniosek, 
Państwa Członkowskie, Komisja i Urząd powinny zachować w poufności otrzymane handlowe 
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i branżowe informacje. Dane naukowe i inne informacje zawarte we wniosku i chronione na 
podstawie art. 19 nie powinny być udostępnione innemu wnioskodawcy przez okres siedmiu 
lat, jeżeli pierwotny wnioskodawca nie udzieli na to swojej zgody. 

Poprawka 34
Art. 26

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie

Należy zapewnić osiemnastomiesięczny okres przejściowy. Nieograniczona sprzedaż środków 
spożywczych wprowadzonych na rynek przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia
powinna być dozwolona do wyczerpania zapasów, tak jak to miało miejsce przy poprzednich 
aktach prawnych ustawodawstwa wspólnotowego. Artykuł również przewiduje działania 
okresu przejściowego w związku z informacjami już wprowadzonymi na rynek zgodnie 
z prawem, które nie znajdują się na liście Wspólnoty, o której mowa w art. 12, wymagając 
tym samym szczegółowej akceptacji. Okres kilku miesięcy może być konieczny dla zmiany 
etykiet na opakowaniach i innych składników środków spożywczych. Terminy ustanowione dla 
wdrożenia powinny uwzględniać zarówno produkty o ograniczonym terminie przydatności, 
dla których zmiana opakowań i inne zmiany mogą trwać kilka miesięcy oraz te, które mają 
długie terminy przydatności, ale zostały wyprodukowane przed opublikowaniem niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 35
Załącznik, sekcja „NISKA ZAWARTOŚĆ ENERGETYCZNA”, ust. 1 

Informacja że dany środek spożywczy ma 
niską zawartość energetyczną oraz 
informacja o tym samym znaczeniu dla 
konsumenta, może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy dany produkt zawiera mniej 
niż 40 kcal (170 kJ)/100g i mniej niż 
20kcal (80kJ)/100ml.

Informacja że dany środek spożywczy ma 
niską zawartość energetyczną oraz 
informacja o tym samym znaczeniu dla 
konsumenta, może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy dany produkt zawiera nie 
więcej niż 40 kcal (170 kJ)/100g (produkty 
stałe) i nie więcej niż 20kcal (80kJ)/100ml 
(płyny) chyba że jest to słodzik.

Uzasadnienie

Słodziki wytwarzane są do użytku w bardzo małych ilościach przez konsumentów, o wiele 
mniejszych niż 100g czy 100ml, na przykład w postaci małej tabletki do osłodzenia kawy. 
Wysoka zawartość substancji słodkiej w słodzikach sprawia, że pomiary oparte na jednostce 
100g lub 100ml są pozbawione znaczenia i wprowadzają konsumentów w błąd. Podczas gdy 
według pomiarów na 100g lub 100ml normalna zawartość węglowodanów i wartość 
energetyczna słodzików może wynosić do 400 kcal, mała tabletka może zawierać zaledwie 0-2 
kcal. Konsumenci nie spożywają takich specyficznych środków spożywczych w ilości 100g lub 
100ml (w niektórych przypadkach odpowiadałoby to około 2 000 tabletek słodzika). W 
związku z tym nie odnosilibyśmy się do tej miary, mówiąc o tej kategorii środków 
spożywczych. Słodziki są wytwarzane w taki sposób, żeby ich zawartość energetyczna była 
niska lub żeby jej nie było i jako takie powinny być przedstawiane konsumentom (w wielu 
Państwach Członkowskich producenci słodzików umieszczają na swoich produktach etykiety 
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z wartością energetyczną zarówno na 100g, jak i na tabletkę, czyli liczbą kalorii na tabletkę, 
co pokazuje, że wartość kaloryczna pojedynczej sztuki, czyli tego co każdy konsument 
rzeczywiście spożywa, wynosi zaledwie 0-2 kcal). W związku z tym umieszczanie informacji 
„niska zawartość energetyczna” na słodzikach lub w wypadku tabletek i płynów „brak 
zawartości energetycznej” jest całkowicie uprawnione.

Poprawka 36
Załącznik, sekcja „NISKA ZAWARTOŚĆ ENERGETYCZNA”, ust. 1

Informacja że dany środek spożywczy ma 
niską zawartość energetyczną oraz 
informacja o tym samym znaczeniu dla 
konsumenta, może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy dany produkt zawiera mniej 
niż 4kcal (17kJ)/100ml.

Informacja że dany środek spożywczy ma 
niską zawartość energetyczną oraz 
informacja o tym samym znaczeniu dla 
konsumenta, może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy dany produkt zawiera nie 
więcej niż 4kcal (17kJ)/100ml (produkty 
stałe) i nie więcej niż 8kcal/100g (płyny) 
chyba że jest to słodzik.

Uzasadnienie

Słodziki wytwarzane są do użytku w bardzo małych ilościach przez konsumentów, o wiele 
mniejszych niż 100g czy 100ml, na przykład w postaci małej tabletki do osłodzenia kawy. 
Wysoka zawartość substancji słodkiej w słodzikach sprawia, że pomiary oparte na jednostce 
100g lub 100ml są pozbawione znaczenia i wprowadzają konsumentów w błąd. Podczas gdy 
według pomiarów na 100g lub 100ml normalna zawartość węglowodanów i wartość 
energetyczna słodzików może wynosić do 400 kcal, mała tabletka może zawierać zaledwie 0-2 
kcal. Konsumenci nie spożywają takich specyficznych środków spożywczych w ilości 100g lub 
100ml (w niektórych przypadkach odpowiadałoby to około 2 000 tabletek słodzika). W 
związku z tym nie odnosilibyśmy się do tej miary mówiąc o tej kategorii środków 
spożywczych. Słodziki są wytwarzane w taki sposób, żeby ich zawartość energetyczna była 
niska lub żeby jej nie było i jako takie powinny być przedstawiane konsumentom (w wielu 
Państwach Członkowskich producenci słodzików umieszczają na swoich produktach etykiety 
z wartością energetyczną zarówno na 100g, jak i na tabletkę, czyli liczbą kalorii na tabletkę, 
co pokazuje, że wartość kaloryczna pojedynczej sztuki, czyli tego co każdy konsument 
rzeczywiście spożywa, wynosi zaledwie 0-2 kcal). W związku z tym umieszczanie informacji 
„niska zawartość energetyczna” na słodzikach lub w wypadku tabletek i płynów „bez 
zawartości energetycznej” jest całkowicie uprawnione.

Poprawka 37
Załącznik, nowa sekcja a po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW 
NIENASYCONYCH
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów 
nienasyconych i jakakolwiek informacja, 
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o tym samym znaczeniu dla konsumenta 
może być umieszczana tylko wówczas, gdy 
co najmniej 70% kwasów tłuszczowych 
obecnych w produkcie pochodzi z 
tłuszczów nienasyconych.
W wypadku środków spożywczych 
o naturalnej wysokiej zawartości 
tłuszczów nienasyconych, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji. 

Uzasadnienie

Celem powyższej poprawki jest umieszczenie dodatkowego rodzaju informacji, na podstawie 
uznawanej obecnie roli tłuszczów w żywieniu oraz uwzględnienie istnienia znacznej różnicy 
pomiędzy tłuszczami w ujęciu jakości i wartości odżywczej. Przyjmuje się, że środki 
spożywcze o wysokiej zawartości tłuszczów nienasyconych mają korzystny wpływ na żywienie 
ludzi, zwłaszcza tam gdzie zastępują tłuszcze nasycone lub stałe. W związku z tym bardzo 
ważne jest zapewnienie konsumentom informacji o jakości tłuszczów, oprócz podawanych już 
informacji o ich ilości.

Poprawka 38
Załącznik, nowa sekcja b po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW 
JEDNONIENASYCONYCH 
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów 
jednonienasyconych i jakakolwiek 
informacja, o tym samym znaczeniu dla 
konsumenta może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy co najmniej 45% kwasów 
tłuszczowych obecnych w produkcie 
pochodzi z tłuszczów jednonienasyconych.
W wypadku środków spożywczych 
o naturalnej wysokiej zawartości 
tłuszczów jednonienasyconych, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

Uzasadnienie

Celem powyższej poprawki jest umieszczenie dodatkowego rodzaju informacji, na podstawie 
uznawanej obecnie roli tłuszczów w żywieniu. Ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) przyznaje, że zastąpienie tłuszczów nasyconych tłuszczami jednonienasyconymi 
powoduje obniżenie poziomu cholesterolu, zarówno ogólnego, jak i cholesterolu o niskiej 
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gęstości (LDL). W związku z tym bardzo ważne jest zapewnienie konsumentom informacji o 
jakości tłuszczów, oprócz podawanych już informacji o ich ilości.

Poprawka 39
Załącznik, nowa sekcja c po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW 
WIELONIENASYCONYCH
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów 
wielonienasyconych i jakakolwiek 
informacja, o tym samym znaczeniu dla 
konsumenta może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy co najmniej 45% kwasów 
tłuszczowych obecnych w produkcie 
pochodzi z tłuszczów wielonienasyconych.
W wypadku środków spożywczych 
o naturalnej wysokiej zawartości 
tłuszczów wielonienasyconych, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

Uzasadnienie

Celem powyższej poprawki jest umieszczenie dodatkowego rodzaju informacji, na podstawie 
uznawanej obecnie roli tłuszczów w żywieniu oraz uwzględnienie istnienia znacznej różnicy 
pomiędzy tłuszczami w ujęciu jakości i wartości odżywczej. W związku z tym bardzo ważne 
jest zapewnienie konsumentom informacji o jakości tłuszczów, oprócz podawanych już 
informacji o ich ilości. Spożycie tłuszczów wielonienasyconych jest propagowane przez 
ustawodawstwo wielu Państw Członkowskich i odpowiednie kodeksy dobrych praktyk. 
Sugeruje to że ich średni poziom powinien wynosić 45%.

Poprawka 40
Załącznik, nowa sekcja d po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

ŹRÓDŁA KWASÓW OMEGA 3 
Informacja, że środek spożywczy jest 
źródłem tłuszczów omega 3 i jakakolwiek 
informacja, o tym samym znaczeniu dla 
konsumenta może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy co najmniej jeden 
z następujących warunków zostanie 
spełniony:
- minimalna zawartość kwasu a-
linolenowego wynosi 0,3 g na 100 
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g/100 ml produktu;
- minimalna zawartość 
długołańcuchowego kwasu omega 3 
wynosi 30 mg na 100 g/100 ml produktu;
Z zastrzeżeniem że co najmniej 15% 
zaleceń dietetycznych WHO lub władz 
regionalnych bądź krajowych jest 
zapewnione przez średnie dzienne 
spożycie produktu.

Uzasadnienie

WHO zaleca zwiększenie spożycia kwasu a-linolenowego. Wiele krajowych i regionalnych 
wytycznych dotyczących żywienia zaleca zwiększenie spożycia kwasów tłuszczowych omega 3.

Poprawka 42
Załącznik, sekcja „BEZ DODATKU CUKRU”

Informacja, że do środka spożywczego nie 
został dodany cukier i jakakolwiek 
informacja, o tym samym znaczeniu dla 
konsumenta może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt nie zawiera żadnych 
cukrów prostych, dwucukrów ani żadnych 
innych środków spożywczych 
wykorzystanych ze względu na ich 
właściwości słodzące.

Informacja, że do środka spożywczego nie 
został dodany cukier i jakakolwiek 
informacja, o tym samym znaczeniu dla 
konsumenta może być umieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt nie zawiera żadnych 
cukrów prostych i dwucukrów ani żadnych 
innych środków spożywczych 
wykorzystanych ze względu na ich 
właściwości słodzące, z wyjątkiem 
słodzików, o których mowa w dyrektywie 
94/35/WE.

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z innymi postanowieniami.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

A healthy diet forms the basis for good health, which explains the growing interest being 
shown by consumers in the nutritional value of food. This is obliging the food industry to 
provide consumers with increasingly accurate and detailed information on the food they eat.

The implementation of a nutrition policy was one of the objectives the Commission put 
forward in its White Paper on Food Safety (COM(1999)0719). According to the White Paper, 
the Union's food policy should be built around high food safety standards which serve to 
protect and promote the health of the consumer. Such protection should not be confined to 
ensuring food safety but should also embrace the nutritional impact of food, since it has been 
scientifically proved that an appropriate and varied diet is an essential factor in good health 
and general well-being.

Commission proposal

In July 2003 the Commission submitted to Parliament and the Council a proposal for a 
regulation on health claims made on food. It covers optional claims about the nutritional value 
of foods or their beneficial effects on health or well-being.

The main objectives of the regulation on health claims are, firstly, to ensure consumer 
protection and food safety, and then to ensure the free movement of food products. The 
overall aim is to achieve the highest possible degree of health protection by ensuring that 
products are safe to eat and may be chosen on the basis of accurate information. As things 
currently stand, the information consumers require in order to make a choice is not always 
clear and readily-accessible.

By means of this regulation, the Commission is seeking to establish a new regulatory 
framework for nutrition and health claims, authorising:

• the use of nutrition claims, provided that they comply with the provisions set out in the 
annex containing a list of nutrition claims and specific conditions for the use thereof;

• the use of health claims, subject to an authorisation procedure.

The Commission is proposing to draw up under the comitology procedure specific nutrient 
profiles for foods or categories of foods and to adopt a Community list of health claims, 
describing the generally-accepted role of a nutrient or other substances, on the basis of 
proposals submitted by the Member States.

The role of the European Food Safety Agency (EFSA) will be enhanced through close 
involvement in the various stages and procedures in this process.
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Remarks on the amendments

Nutrient profiles

The first remark to be made concerns Article 4, on conditions governing, rather than 
restrictions on, the use of nutrition and health claims for foods or certain categories of foods. 
On the basis of this positive approach to the matter, nutrient profiles will be drawn up on the
basis of the overall composition of a food and the nutrients that it contains. The aim is to 
encourage consumers (either the population in general or, where appropriate, specific 
population groups, including children) to eat a balanced diet. The direct references to content 
levels of nutrients such as fats, saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugars and salt/sodium 
have been removed.

The Commission proposal provides for the establishment of nutrient profiles within a period 
of 18 months. Your rapporteur proposes a longer period of up to 24 months for the 
establishment of nutritional criteria. This should allow the EFSA more time to deliver its 
opinion after having consulted scientific experts. It is extremely important for the nutritional 
criteria to be drawn up on a sound scientific basis. Your rapporteur is willing to endorse the 
comitology procedure if Parliament is included in the process of consulting interested parties.

An effective strategy for helping consumers to choose a good diet in full knowledge of the 
facts is not one that classifies foods or categories thereof into 'good' and 'bad' food. It is 
generally accepted and scientifically agreed that there is no such thing as 'good' or 'bad' foods; 
there are only good or bad diets.

Health claims

Given that nutrition and health claims should be based on generally-accepted scientific 
knowledge and that the regulation also provides for an assessment by the EFSA, all claims 
that meet these general criteria should be permitted.

However, we consider it best to avoid over-general claims and that those referring to 
psychological functions and behaviour should be strictly regulated. However, where claims 
refer to cognitive functions, which are easier to assess objectively, a different approach is 
justifiable. At the same time, we should not be deterred by the difficulties involved in proving 
the effect of certain nutrients or other substances on behaviour. Research in this area is 
advancing, although in some cases not as quickly as we would like.

With respect to claims coming under Article 11, a distinction should be made between two 
situations. Some claims can lead consumers into dangerous situations - particularly by 
seriously disturbing the balance of their diets - and should not be permitted. Other claims, 
such as those referring to weight control, should be made subject to special authorisation. It 
would appear desirable to permit the use of scientifically-verifiable claims relating to the 
sense of satiety or reduction in the sense of hunger afforded by a given food. Obesity is fast 
becoming a major problem in modern-day societies, and we expect the Commission to submit 
a proposal for revision of Directive 96/8/EC at the earliest opportunity.

Finally, claims referring to doctors' or other health professionals' opinions, or those of 
associations of various kinds, should be permitted only on a restricted basis, i.e. where they 
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refer, on the basis of common criteria, to associations that have been duly recognised (at least 
by the Member State concerned). Cooperation between health professionals and the 
competent authorities cannot but be of benefit to consumers.

Authorisation procedure

While we agree that there is a need for an authorisation procedure, we have reservations 
about:

- the fact that the time limits set, be it by the Commission or by the EFSA, will be for 
guidance only;
- the failure to make provision for data to be duly protected in cases where, for example, 
authorisation is refused;
- the role of the national authorities and their relationship with the EFSA.

In the interests of legal certainty and in order to ensure a rapid authorisation procedure, the 
time limits laid down should be short and mandatory, while keeping open the option of 
concluding agreements under which the data may be used in accordance with intellectual 
property legislation. Furthermore, if the EFSA is to have central responsibility for the 
procedure, it must be possible for applications to be filed at national level via the competent 
national authorities, so as to streamline the procedure, particularly for SMEs.

The annex

A number of new claims should be added to the annex, because they send out a clear and 
positive message to the food industry and will enable the regulation to be implemented more 
rapidly. Claims concerning Omega 3 fatty acids and unsaturated, monounsaturated and 
polyunsaturated fat have been added.

Conclusions

While the rapporteur cannot endorse all of the Commission's proposals, she does give the 
Commission credit for having submitted what is a much-needed and timely proposal. It must 
be remembered, however, that an intense debate was already held on the matter during the last 
parliamentary term and we are therefore not starting from scratch here. I should like to draw 
attention in this connection to the excellent work carried out by Mauro Nobilia as rapporteur 
for this proposal during the last parliamentary term. In the meantime, the Council has made a 
lot of progress in its discussions on the proposal, something which will in no way invalidate a 
strong EP position on the matter.


