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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(17602/1/2010 – C7 – 2008/0028(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (17602/1/2010 – C7-
0000/2011),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0040),

– uwzględniając zobowiązanie przyjęte przez Komisję podczas posiedzenia plenarnego 
Parlamentu w dniu ...  marca 2011 r. dotyczące uwzględnienia stanowiska Parlamentu w 
drugim czytaniu oraz zobowiązanie przedstawiciela Rady wyrażone w piśmie z dnia ... 
marca 2011 r. do zatwierdzenia tego stanowiska zgodnie z artykułem 294 ustęp 8 lit. a) 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 66 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-
0000/2011),

1. przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Stanowisko Rady
Punkt 2 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(2) Swobodny przepływ bezpiecznej i (2) Swobodny przepływ bezpiecznej 

                                               
1Dz.U. ................................. 
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dobrej dla zdrowia żywności to zasadniczy 
aspekt rynku wewnętrznego, w istotny 
sposób przyczyniający się do zdrowia i 
pomyślności obywateli oraz mający 
znaczny wpływ na ich interesy społeczne i 
ekonomiczne.

żywności to zasadniczy aspekt rynku 
wewnętrznego, w istotny sposób 
przyczyniający się do zdrowia i 
pomyślności obywateli oraz mający 
znaczny wpływ na ich interesy społeczne i 
ekonomiczne. Niniejsze rozporządzenie 
służy zarówno interesom rynku 
wewnętrznego, ponieważ gwarantuje 
uproszczenie przepisów prawnych i 
pewność prawną oraz ogranicza 
obciążenie administracyjne, jak i 
obywatelom, ponieważ wprowadza jasny i 
zrozumiały obowiązek czytelnego 
etykietowania żywności.

Or. en

Poprawka 2

Stanowisko Rady
Punkt 10 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(10) Istnieje interes publiczny związany z 
zależnością zdrowia od diety i z wyborem 
właściwej diety dostosowanej do potrzeb 
indywidualnych. W białej księdze Komisji 
z dnia 30 maja 2007 r. „Strategia dla 
Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych 
związanych z odżywianiem, nadwagą 
i otyłością” („biała księga Komisji”) 
zauważono, że podawanie wartości 
odżywczej jest ważnym narzędziem
informowania konsumentów na temat 
składu środków spożywczych i pomagania 
im w dokonywaniu świadomych wyborów. 
W komunikacie Komisji z dnia 13 marca 
2007 r. zatytułowanym „Strategia polityki 
konsumenckiej UE na lata 2007–2013 -
wzmocnienie pozycji konsumentów, 
polepszenie ich dobrobytu oraz 
zapewnienie ich skutecznej ochrony” 
podkreślono, że umożliwienie 
konsumentom dokonywania świadomych 
wyborów jest niezbędne zarówno dla 

(10) Społeczeństwo jest zainteresowane
zależnością zdrowia od diety i wyborem 
właściwej diety dostosowanej do potrzeb 
indywidualnych. W białej księdze Komisji 
z dnia 30 maja 2007 r. „Strategia dla 
Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych 
związanych z odżywianiem, nadwagą 
i otyłością” („biała księga Komisji”) 
zauważono, że podawanie wartości 
odżywczej jest jedną z metod 
informowania konsumentów na temat 
składu środków spożywczych i pomagania 
im w dokonywaniu świadomych wyborów.
Kampanie edukacyjne i informacyjne 
stanowią ważny mechanizm poprawy 
zrozumienia informacji o żywności przez 
konsumentów. W strategii unijnej 
ochrony konsumentów na lata 2007-2013 
podkreślono, że umożliwienie 
konsumentom dokonywania świadomych 
wyborów jest niezbędne zarówno dla 
skutecznej konkurencji, jak i dla dobra 
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zapewnienia skutecznej konkurencji, jak 
i dla dobra konsumentów. Znajomość 
podstawowych zasad żywienia oraz 
odpowiednich informacji żywieniowych na 
temat środków spożywczych przyczyniłaby 
się istotnie do umożliwienia konsumentowi 
podejmowania takiego świadomego 
wyboru.

konsumentów. Znajomość podstawowych 
zasad żywienia oraz właściwych informacji 
żywieniowych na temat żywności 
przyczyniłaby się istotnie do umożliwienia 
konsumentowi podejmowania takiego 
świadomego wyboru. Ponadto sensownym 
i poprawnym rozwiązaniem jest 
umożliwienie konsumentom z państw 
członkowskich korzystania z niezależnego 
źródła informacji w celu wyjaśnienia 
indywidualnych kwestii żywieniowych. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny uruchomić odpowiednie linie 
informacyjne, które mogłyby być 
współfinansowane przez branżę 
spożywczą.

Or. en

Poprawka 3

Stanowisko Rady
Punkt 11 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(11) W celu zwiększenia pewności prawnej 
oraz zapewnienia racjonalności i spójności 
egzekwowania prawa właściwe jest 
uchylenie dyrektyw 90/496/EWG i 
2000/13/WE i zastąpienie ich pojedynczym 
rozporządzeniem, co zagwarantuje 
pewność zarówno konsumentom, jak i 
przemysłowi oraz zmniejszy obciążenie 
administracyjne.

(11) W celu zwiększenia pewności prawnej 
oraz zapewnienia racjonalności i spójności 
egzekwowania prawa właściwe jest 
uchylenie dyrektyw 90/496/EWG i 
2000/13/WE i zastąpienie ich pojedynczym 
rozporządzeniem, co zagwarantuje 
pewność zarówno konsumentom, jak i 
zainteresowanym podmiotom oraz 
zmniejszy obciążenie administracyjne.

Or. en
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Poprawka 4

Stanowisko Rady
Punkt 15 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(15) Przepisy unijne powinny mieć 
zastosowanie 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 unijne powinny mieć 
zastosowanie tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań w 
rodzaju okolicznościowego przekazywania 
żywności, podawania posiłków i sprzedaży 
żywności przez osoby prywatne, na 
przykład na imprezach charytatywnych, 
lokalnych kiermaszach lub spotkaniach, 
ani takich jak różne formy bezpośredniej 
sprzedaży żywności przez rolników. 

Or. en

Poprawka 5

Stanowisko Rady
Punkt Aa preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(15a) Aby uniknąć nadmiernego 
obciążenia małych i średnich 
przedsiębiorstw sektora drobnej 
wytwórczości spożywczej oraz placówek 
detalicznych sprzedających żywność, do 
których zalicza się również zakłady 
żywienia zbiorowego, należy je zwolnić 
z obowiązku etykietowania, jak również 
ogólnie produkty niepaczkowane.

Or. en
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Poprawka 6

Stanowisko Rady
Punkt 17 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(17) Podstawowym względem 
uwzględnianym przy wymaganiu 
obowiązkowych informacji o żywności 
powinno być umożliwienie konsumentom 
identyfikacji i właściwego 
wykorzystywania żywności oraz 
dokonywania wyborów zaspokajających 
ich indywidualne potrzeby dietetyczne.
W tym celu podmioty działające na rynku 
spożywczym powinny ułatwiać dostępność 
tych informacji osobom niewidomym 
i niedowidzącym.

(17) Celem wprowadzenia obowiązku 
podawania informacji o żywności jest
umożliwienie konsumentom 
podejmowania świadomych decyzji o 
zakupie towarów, zgodnych z ich 
indywidualnymi preferencjami i 
potrzebami żywieniowymi. W tym celu 
podmioty działające na rynku spożywczym 
powinny ułatwiać dostępność tych 
informacji osobom niewidomym 
i niedowidzącym.

Or. en

Poprawka 7

Stanowisko Rady
Punkt 18 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(18) Aby umożliwić dostosowywanie 
prawa dotyczącego informacji o żywności 
do zmieniających się potrzeb 
informacyjnych konsumentów, w 
przypadku rozważania zapotrzebowania 
na obowiązkowe informacje o żywności 
należy zawsze brać również pod uwagę 
szeroko wykazywane zainteresowanie 
większości konsumentów ujawnianiem 
pewnych informacji.

(18) Aby umożliwić dostosowywanie 
prawa dotyczącego informacji o żywności 
do zmieniających się potrzeb 
informacyjnych konsumentów oraz 
uniknąć powstawania zbędnych odpadów 
w postaci opakowań, obowiązek 
etykietowania żywności powinien 
ograniczać się do informacji 
podstawowych, którymi – jak 
udowodniono – jest zainteresowana 
większość konsumentów.

Or. en
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Poprawka 8

Stanowisko Rady
Punkt 23 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(23) W celu uwzględnienia zmian 
i nowych okoliczności w dziedzinie 
informacji o żywności, konieczne jest 
wprowadzenie przepisów uprawniających 
Komisję do umożliwienia udostępniania 
niektórych danych szczegółowych za 
pośrednictwem alternatywnych środków. 
Konsultacja ze stronami 
zainteresowanymi powinna ułatwić 
dokonywanie terminowych i dobrze 
ukierunkowanych zmian wymagań 
dotyczących informacji o żywności.

skreślony

Or. en

Poprawka 9

Stanowisko Rady
Punkt 25 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(25) Etykiety żywności powinny być jasne 
i zrozumiałe, aby były pomocne dla 
konsumentów, którzy chcą dokonywać 
bardziej świadomych wyborów 
dotyczących żywności i diety. Badania 
pokazują, że czytelność jest ważnym 
elementem zwiększania
prawdopodobieństwa, że informacje na 
etykiecie będą miały wpływ na jej 
odbiorców, a drobny druk stanowi jedną z 
głównych przyczyn niezadowolenia 
konsumentów z etykietowania żywności. 
Należy jednak opracować kompleksowe 
podejście, aby uwzględnić wszystkie 
aspekty dotyczące czytelności.

(25) Etykiety żywności powinny być jasne 
i zrozumiałe, aby były pomocne dla 
konsumentów, którzy chcą dokonywać 
bardziej świadomych wyborów 
dotyczących żywności i diety. Badania 
pokazują, że dobra czytelność jest ważnym 
elementem zwiększania 
prawdopodobieństwa, że informacje na 
etykiecie będą miały wpływ na jej 
odbiorców, a nieczytelne informacje 
o produkcie stanowią jedną z głównych 
przyczyn niezadowolenia konsumentów 
z etykietowania żywności. Należy w 
związku z tym opracować kompleksowe 
podejście, aby uwzględnić wszystkie 
aspekty dotyczące czytelności, w tym 
czcionkę, kolor i kontrast. 

Or. en
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Poprawka 10

Stanowisko Rady
Punkt 29 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(29) Należy jednakowo traktować napoje 
winopodobne, wina aromatyzowane, 
aromatyzowane napoje winopochodne, 
aromatyzowane koktajle winopodobne 
i napoje spirytusowe oraz zapewnić 
stosowanie do tych napojów tych samych 
wymogów prawa w zakresie informacji 
o żywności. Dlatego też wyłączenie 
z obowiązku zamieszczania listy 
składników oraz informacji o wartości 
odżywczej powinno dotyczyć również 
napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 
1,2% objętości uzyskanych z fermentacji 
owoców lub warzyw, miodu pitnego oraz 
wszelkich rodzajów piwa.

skreślony

Or. en

Poprawka 11

Stanowisko Rady
Punkt 30 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(30) W ciągu pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna sporządzić jednak sprawozdanie 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
czy niektóre kategorie napojów powinny 
być wyłączone, w szczególności, 
z obowiązku podawania informacji na
temat wartości energetycznej, oraz podając 
powody uzasadniające ewentualne 
wyłączenia, przy uwzględnieniu potrzeby 
zapewnienia spójności z innymi 
właściwymi politykami Unii Europejskiej.
Komisja może również w razie 
konieczności zaproponować szczególne 

(30) W ciągu pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna sporządzić sprawozdanie w celu 
uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy 
napoje alkoholowe powinny wchodzić w 
zakres niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności, pod względem obowiązku 
podawania informacji na temat wartości 
energetycznej. 
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wymogi w kontekście niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 12

Stanowisko Rady
Punkt 33 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(33) Określanie miejsca pochodzenia jest 
obecnie obowiązkowe w Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wołowiny i produktów 
z wołowiny w następstwie kryzysu 
związanego z gąbczastą encefalopatią 
bydła i stworzyło ono pewne oczekiwania 
ze strony konsumentów. Sporządzona 
przez Komisję ocena skutków potwierdza, 
że pochodzenie mięsa wydaje się mieć 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konsumentów. Konsumenci w Unii 
Europejskiej często wybierają inne 
rodzaje mięsa, takie jak mięso ze świń, 
owiec, kóz oraz mięso drobiowe. Dlatego 
należy wprowadzić obowiązkowe 
oznaczanie miejsca pochodzenia tych 
produktów. Szczególne wymogi 
w odniesieniu do pochodzenia mogą 
różnić się dla poszczególnych rodzajów 
mięsa w zależności od cech danego 
gatunku zwierząt. Należy zapewnić 
wprowadzenie w drodze przepisów 
wykonawczych obowiązkowych 
wymogów, które mogą różnić się dla 
poszczególnych rodzajów mięsa przy 
uwzględnieniu zasady proporcjonalności 
i obciążenia administracyjnego dla 
podmiotów działających na rynku 
spożywczym i organów wykonawczych. 

(33) Określanie miejsca pochodzenia jest 
obecnie obowiązkowe w Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wołowiny i produktów 
z wołowiny w następstwie kryzysu 
związanego z gąbczastą encefalopatią 
bydła. Konsumenci w Unii Europejskiej 
często wybierają inne rodzaje mięsa, 
takie jak mięso ze świń, owiec, kóz oraz 
mięso drobiowe. Dlatego należy zbadać 
obowiązkowe oznaczanie miejsca 
pochodzenia tych produktów. 
Szczególne wymogi w odniesieniu do 
pochodzenia mogą różnić się dla 
poszczególnych rodzajów mięsa 
w zależności od cech danego gatunku 
zwierząt. W przypadku deklaracji 
pochodzenia należy zapewnić 
wprowadzenie w drodze przepisów 
wykonawczych obowiązkowych 
wymogów, które mogą różnić się dla 
poszczególnych rodzajów mięsa przy 
uwzględnieniu zasady proporcjonalności 
i obciążenia administracyjnego dla 
podmiotów działających na rynku 
spożywczym i organów wykonawczych. 

Or. en



PR\858760PL.doc 13/57 PE460.612v01-00

PL

Poprawka 13

Stanowisko Rady
Punkt 34 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(34) Przepisy dotyczące obowiązkowego 
określenia miejsca pochodzenia zostały 
opracowane na podstawie podejść 
wertykalnych, odnoszących się na przykład 
do miodu, owoców i warzyw, ryb, 
wołowiny i produktów z wołowiny oraz 
oliwy z oliwek. Istnieje potrzeba zbadania 
możliwości rozszerzenia obowiązkowego 
oznaczania pochodzenia na inne środki 
spożywcze. Należy zatem zwrócić się do 
Komisji o przygotowanie sprawozdań 
obejmujących następujące środki 
spożywcze: rodzaje mięsa inne niż 
wołowina, mięso ze świń, owiec, kóz oraz 
mięso drobiowe; mleko; mleko 
wykorzystywane jako składnik 
w produktach mlecznych; mięso 
wykorzystywane jako składnik; 
nieprzetworzone środki spożywcze; 
produkty zawierające jeden składnik; oraz 
składniki, które stanowią więcej niż 50% 
środka spożywczego. Ponieważ mleko jest 
jednym z produktów, w odniesieniu do 
których określenie miejsca pochodzenia 
jest uważane za szczególnie istotne, należy 
jak najszybciej udostępnić sprawozdanie 
Komisji dotyczące tego produktu. 
W oparciu o wnioski tych sprawozdań 
Komisja może przedstawić propozycje 
zmiany odpowiednich przepisów unijnych 
lub podejmować nowe inicjatywy, jeśli jest 
to właściwe, w odniesieniu do danego 
sektora.

(34) Przepisy dotyczące obowiązkowego 
określenia miejsca pochodzenia zostały 
opracowane na podstawie podejść 
wertykalnych, odnoszących się na przykład 
do miodu, owoców i warzyw, ryb, 
wołowiny i produktów z wołowiny oraz 
oliwy z oliwek. Należy zbadać możliwości 
rozszerzenia obowiązkowego oznaczania 
pochodzenia na inne środki spożywcze. 
Należy zatem zwrócić się do Komisji 
o przygotowanie sprawozdań 
obejmujących następujące środki 
spożywcze: rodzaje mięsa inne niż 
wołowina, mięso ze świń, owiec, kóz oraz 
mięso drobiowe; mleko; mleko 
wykorzystywane jako składnik 
w produktach mlecznych; mięso 
wykorzystywane jako składnik; 
nieprzetworzone środki spożywcze; 
produkty zawierające jeden składnik; oraz 
składniki, które stanowią więcej niż 50% 
środka spożywczego. Ponieważ mleko jest 
jednym z produktów, w odniesieniu do 
których określenie miejsca pochodzenia 
jest uważane za szczególnie istotne, należy 
jak najszybciej udostępnić sprawozdanie 
Komisji dotyczące tego produktu. 
W oparciu o wnioski tych sprawozdań 
Komisja może przedstawić propozycje 
zmiany odpowiednich przepisów unijnych 
lub podejmować nowe inicjatywy, jeśli jest 
to właściwe, w odniesieniu do danego 
sektora.

Or. en
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Poprawka 14

Stanowisko Rady
Punkt 36 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(36) Informacja o wartości odżywczej na 
danym środku spożywczym obejmuje 
informacje na temat obecności energii 
i pewnych składników odżywczych 
w środkach spożywczych. Obowiązkowe 
przekazywanie informacji żywieniowych 
powinno pomóc w prowadzeniu działań 
w dziedzinie edukacji żywieniowej 
społeczeństwa i w podejmowaniu 
świadomych wyborów żywności.

(36) Informacja o wartości odżywczej na 
danym środku spożywczym obejmuje 
informacje na temat obecności energii 
i pewnych składników odżywczych oraz 
składników w środkach spożywczych. 
Obowiązkowe przekazywanie informacji 
żywieniowych na opakowaniu powinno 
być wspierane działaniami państw 
członkowskich, takimi jak żywieniowy 
plan działań będący częścią polityki 
ochrony zdrowia publicznego, który 
zapewni konkretne zalecenia w dziedzinie 
edukacji żywieniowej społeczeństwa i w 
podejmowaniu świadomych wyborów 
żywności.

Or. en

Poprawka 15

Stanowisko Rady
Punkt 36a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(36a) Ze względu na możliwość 
porównywania produktów w 
opakowaniach różnej wielkości rozsądne 
jest utrzymanie obowiązku podawania 
informacji o wartości odżywczej w 
przeliczeniu na 100 g lub 100 ml, a w 
razie potrzeby należy zamieścić dodatkowe 
informacje odnoszące się do porcji. Jeżeli 
produkt żywnościowy jest paczkowany w 
pojedyncze porcje, obowiązkowe powinno 
być dodatkowo podanie informacji 
żywieniowej w przeliczeniu na porcję. Aby 
uniknąć mylnych informacji 
w odniesieniu do wielkości porcji, 
Komisja powinna przyjąć przepisy w celu 
ujednolicenia wielkości porcji w całej Unii 
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w drodze procedury konsultacji.

Or. en

Poprawka 16

Stanowisko Rady
Punkt 41 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(41) Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń 
przemysłu, właściwe jest zwolnienie 
niektórych kategorii nieprzetworzonych 
środków spożywczych lub środków 
spożywczych, w przypadku których 
informacja o wartości odżywczej nie jest 
czynnikiem determinującym wybór 
dokonywany przez konsumenta, 
z obowiązkowego podawania informacji 
o wartości odżywczej, chyba że obowiązek 
przekazywania takiej informacji został 
przewidziany w innych przepisach 
unijnych.

(41) Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń 
dla producentów i sprzedawców żywności, 
właściwe jest zwolnienie niektórych 
kategorii nieprzetworzonej żywności lub 
żywności, w przypadku której informacja 
żywieniowa nie jest czynnikiem 
determinującym decyzję o kupnie, 
podejmowaną przez konsumenta, albo też 
jeżeli opakowanie zewnętrzne lub etykieta 
są zbyt małe, aby móc spełnić obowiązek 
etykietowania, z obowiązkowego 
uwzględniania informacji o wartości 
odżywczej, chyba że obowiązek 
przekazywania takiej informacji został 
przewidziany w innym prawodawstwie
unijnym.

Or. en

Poprawka 17

Stanowisko Rady
Punkt 49 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(49) Zależnie od miejscowych warunków i 
okoliczności istniejących w praktyce, 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do ustanawiania przepisów 
dotyczących przekazywania informacji na 
temat żywności niepaczkowanej. Chociaż 
w takich przypadkach zapotrzebowanie
konsumentów na inne informacje jest 
ograniczone, informacje na temat 

(49) Również w przypadku żywności 
niepaczkowanej i oferty zakładów 
żywienia zbiorowego informacje na temat 
potencjalnych alergenów są bardzo ważne 
z punktu widzenia alergików. Dlatego 
informacje na temat potencjalnych 
alergenów powinny być zawsze 
udostępniane konsumentom.
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potencjalnych alergenów uważa się za 
bardzo ważne. Istnieją dowody wskazujące 
możliwość przypisania większości reakcji 
alergicznych na żywność spożyciu 
nieopakowanej żywności. Dlatego 
informacje na temat potencjalnych 
alergenów powinny być zawsze 
przekazywane konsumentom.

Or. en

Poprawka 18

Stanowisko Rady
Punkt 50 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(50) W odniesieniu do kwestii 
harmonizowanych w sposób szczególny 
niniejszym rozporządzeniem, państwa 
członkowskie nie powinny mieć 
możliwości przyjmowania przepisów 
krajowych, chyba że zezwala na to prawo 
Unii. Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno uniemożliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania przepisów 
krajowych w odniesieniu do kwestii, które 
nie są zharmonizowane w sposób 
szczególny w niniejszym rozporządzeniu.

(50) W odniesieniu do kwestii 
harmonizowanych w sposób szczególny
niniejszym rozporządzeniem, państwa 
członkowskie nie powinny mieć 
możliwości przyjmowania przepisów 
krajowych, chyba że zezwala na to prawo 
Unii. Ponadto, ponieważ krajowe 
wymagania dotyczące etykietowania mogą 
stwarzać przeszkody dla swobodnego 
przepływu na rynku wewnętrznym, 
państwa członkowskie powinny wykazać, 
dlaczego takie środki są niezbędne, a także 
określić środki, które podejmą, aby 
zagwarantować, że są one stosowane w 
sposób, który w jak najmniejszym stopniu 
ogranicza handel.

Or. en

Poprawka 19

Stanowisko Rady
Punkt 55a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(55a) W wyrobach zakładów drobnej 
wytwórczości spożywczej oraz w świeżej 
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żywności, przygotowywanej bezpośrednio 
w miejscu sprzedaży w detalicznych 
punktach oferujących żywność, mogą 
znajdować się substancje, które u osób 
wrażliwych mogą wywoływać alergie lub 
reakcje nietolerancji. Jednak ze względu 
na to, że właśnie produkty niepaczkowane 
sprzedaje się osobiście klientowi, 
udzielenie odpowiednich informacji 
powinno być możliwe np. w ramach 
rozmowy ze sprzedawcą lub poprzez 
umieszczenie w sklepie w wyraźnie 
widocznym miejscu szyldu 
informacyjnego bądź też udostępnienie 
materiałów informacyjnych.

Or. en

Poprawka 20

Stanowisko Rady
Artykuł 1 - ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, podczas
których działania przedsiębiorstw 
spożywczych dotyczą przekazywania 
informacji na temat żywności 
konsumentom. Dotyczy ono wszelkiej 
żywności przeznaczonej dla konsumenta 
finalnego, w tym żywności dostarczanej 
przez zakłady żywienia zbiorowego i 
żywności przeznaczonej do dostarczenia 
do zakładów żywienia zbiorowego.

3. Rozporządzenie ma zastosowanie do 
wszystkich etapów łańcucha 
żywnościowego, jeżeli chodzi o 
informowanie konsumentów finalnych na 
temat żywności. Dotyczy ono wszelkiej 
żywności paczkowanej przeznaczonej do 
dostarczenia konsumentowi finalnemu i 
żywności przeznaczonej do dostarczenia 
do zakładów żywienia zbiorowego.

Z zastrzeżeniem art. 42 niniejsze 
rozporządzenie nie dotyczy żywności, 
którą przed przekazaniem konsumentowi 
finalnemu do natychmiastowego spożycia 
pakuje się bezpośrednio w miejscu 
sprzedaży.

Or. en
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Poprawka 21

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – ustęp 3a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3a. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie jedynie do żywności 
przygotowanej w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, co oznacza 
pewną ciągłość tej 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.

Or. en

Poprawka 22

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Stanowisko Rady Poprawka

d) „zakłady żywienia zbiorowego” 
oznaczają wszelkie zakłady (w tym 
pojazdy oraz nieruchome lub ruchome 
punkty sprzedaży), takie jak restauracje, 
stołówki, szkoły i szpitale, w których w 
ramach prowadzenia działalności 
przygotowuje się żywność do dostarczenia 
do konsumenta finalnego i jest ona gotowa 
do spożycia bez dalszego 
przygotowywania;

d) „zakłady żywienia zbiorowego” 
oznaczają wszelkie zakłady (w tym 
pojazdy oraz nieruchome lub ruchome 
punkty sprzedaży), takie jak restauracje, 
stołówki, szkoły, szpitale lub podmioty 
świadczące usługi cateringowe, w których 
w ramach prowadzenia działalności 
gospodarczej przygotowuje się żywność 
przeznaczoną do bezpośredniego spożycia 
przez konsumenta finalnego;

Or. en
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Poprawka 23

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Stanowisko Rady Poprawka

e) „żywność opakowana” oznacza każdą 
pojedynczą sztukę przeznaczoną do 
prezentacji konsumentowi finalnemu 
i zakładom żywienia zbiorowego, 
składającą się ze środka spożywczego 
i opakowania, w które został on 
zapakowany przed oferowaniem na 
sprzedaż, niezależnie od tego, czy takie 
opakowanie obejmuje dany środek 
spożywczy całkowicie czy też jedynie 
częściowo, ale w taki sposób, że zawartość 
nie może być zmieniona bez otwarcia lub 
zmiany opakowania;

e) „żywność paczkowana” oznacza każdą 
pojedynczą sztukę przeznaczoną do 
prezentacji konsumentowi finalnemu i 
zakładom żywienia zbiorowego, składającą 
się ze środka spożywczego w opakowaniu, 
niezależnie od tego, czy takie opakowanie 
obejmuje dany środek spożywczy 
całkowicie, czy też jedynie częściowo, lecz 
w taki sposób, że zawartość nie może być 
zmieniona bez otwarcia lub zmiany 
opakowania; „Żywność paczkowana” nie 
obejmuje żywności świeżo pakowanej w 
miejscu sprzedaży;

Or. en

Poprawka 24

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k a (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ka) „główne pole widzenia” lub „przód 
opakowania” oznaczają pole widzenia 
opakowania, które konsument 
najprawdopodobniej zobaczy przy 
pierwszym spojrzeniu na produkt w 
momencie zakupu i który umożliwia 
konsumentowi natychmiastową 
identyfikację produktu, jego charakteru, 
rodzaju i, jeżeli ma zastosowanie, nazwy 
marki. Jeżeli opakowanie ma kilka 
identycznych głównych pól widzenia lub 
„przodów opakowania” wszystkie z nich 
należy traktować jako „przód 
opakowania”;

Or. en
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Poprawka 25

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k b (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

kb) „czytelność” oznacza między innymi 
pismo, druk, wytłoczenie, oznaczenie, 
wklęsłodruk lub ostemplowanie, a więc 
środki pozwalające normalnie widzącemu 
konsumentowi zrozumieć tekst. Czytelność 
zależy od wielkości czcionki, jej rodzaju, 
grubości linii pisma, odstępów między 
słowami, literami i wierszami, stosunku 
szerokości liter do ich wysokości oraz 
kontrastu między pismem a tłem;

Or. en

Poprawka 26

Stanowisko Rady
Artykuł 2 - ustęp 2 – litera o a (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

oa) „produkt jednoskładnikowy” oznacza 
każdy produkt spożywczy, który – za 
wyjątkiem soli, cukru, przypraw, wody, 
dodatków do środków spożywczych, 
środków aromatyzujących lub enzymów –
zawiera tylko jeden składnik;

Or. en

Poprawka 27

Stanowisko Rady
Artykuł 2 - ustęp 2 – litera p a (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

pa) „data przydatności do spożycia“ 
oznacza datę, przed której upływem należy 
spożyć produkt. Po tej dacie produktu tego 
nie można przekazać już konsumentowi, 
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nie można go również przetwarzać;

Or. en

Poprawka 28

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Przepisy dotyczące informacji o 
żywności zmierzają do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia i 
interesów konsumentów poprzez 
zapewnienie konsumentom finalnym 
podstaw do dokonywania świadomych 
wyborów oraz bezpiecznego stosowania 
żywności, ze szczególnym uwzględnieniem 
uwarunkowań zdrowotnych, 
ekonomicznych, środowiskowych, 
społecznych i etycznych.

1. Przepisy dotyczące informacji o 
żywności zmierzają do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia,
przejrzystości i porównywalności 
produktów w interesie konsumenta i 
stanowi podstawę dokonywania 
świadomych wyborów oraz bezpiecznego 
stosowania żywności.

Or. en

Poprawka 29

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1a. Informacje na produktach 
żywnościowych muszą być łatwo 
rozpoznawalne dla przeciętnego 
konsumenta, czytelne i zrozumiałe.

Or. en
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Poprawka 30

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) informacje o ochronie zdrowia 
konsumentów i bezpiecznym stosowaniu 
danego środka spożywczego. W 
szczególności obejmują one informacje na 
temat:

b) informacje o ochronie zdrowia 
konsumentów i bezpiecznym stosowaniu 
danego środka spożywczego. W 
szczególności obejmują one informacje na 
temat:

(i) cech składu, które mogą być szkodliwe 
dla zdrowia niektórych grup konsumentów;

(i) cech składu, które mogą być szkodliwe 
dla zdrowia niektórych grup konsumentów;

(ii) trwałości, przechowywania 
i bezpieczeństwa użycia;

(ii) trwałości, przechowywania, warunków 
przechowywania po otwarciu, o ile ma to 
zastosowanie, i bezpieczeństwa 
stosowania;

(iii) skutków zdrowotnych, łącznie 
z zagrożeniami i konsekwencjami 
związanymi ze szkodliwym 
i niebezpiecznym spożywaniem danego 
środka spożywczego;

Or. en

Poprawka 31

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Przy rozważaniu zapotrzebowania na 
obowiązkowe informacje o żywności 
należy uwzględnić rozpowszechnione 
zapotrzebowanie ze strony większości 
konsumentów na niektóre informacje, 
które uważają za szczególnie cenne, lub 
wszelkie ogólnie akceptowane korzyści dla 
konsumentów, umożliwiające im 
dokonywanie świadomych wyborów.

2. Przy rozważaniu zapotrzebowania na 
obowiązkowe informacje o żywności 
należy uwzględnić potencjalne koszty 
i korzyści dla zainteresowanych stron, w 
tym konsumentów, producentów i innych 
osób, związane z dostarczaniem 
niektórych informacji.

Or. en
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Poprawka 32

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Informacje o żywności nie mogą 
wprowadzać w błąd, szczególnie: 

1. Informacje o żywności nie mogą 
wprowadzać w błąd, szczególnie:

a) co do właściwości żywności, a w 
szczególności co do jej charakteru, 
tożsamości, właściwości, składu, ilości, 
trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, 
metod wytwarzania lub produkcji;

a) co do właściwości żywności, a w 
szczególności co do jej charakteru, 
tożsamości, właściwości, składu, ilości, 
trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, 
metod wytwarzania lub produkcji;

b) poprzez przypisywanie żywności 
działania lub właściwości, których ona nie 
posiada;

b) poprzez przypisywanie żywności 
działania lub właściwości, których ona nie 
posiada;

c) poprzez sugerowanie, że żywność ma 
szczególne właściwości, gdy w 
rzeczywistości wszystkie podobne środki 
spożywcze mają takie właściwości;

c) poprzez sugerowanie, że żywność ma 
szczególne właściwości, gdy w 
rzeczywistości wszystkie podobne środki 
spożywcze mają takie właściwości; 

ca) szczególne uwydatnienie braku 
określonych składników lub substancji 
odżywczych, które z natury rzeczy w 
danym produkcie spożywczym nie 
występują;

d) przez sugerowanie w opisie lub 
prezentacji graficznej, że chodzi 
o określony środek spożywczy lub 
składnik, mimo że w rzeczywistości 
komponent lub składnik naturalnie obecny 
lub zwykle stosowany w danym środku 
spożywczym został zastąpiony innym 
komponentem lub innym składnikiem;

d) przez sugerowanie poprzez wygląd, opis 
lub prezentacje graficzne, że chodzi 
o określony środek spożywczy lub 
składnik, mimo że w rzeczywistości 
komponent lub składnik naturalnie obecny 
lub zwykle stosowany w danym środku 
spożywczym został zastąpiony innym 
komponentem lub innym składnikiem;

da) poprzez bezpośrednią reklamę 
mówiącą o wyraźnie obniżonej zawartości 
cukru lub tłuszczu, jeżeli nie idzie to w 
parze z odpowiednim obniżeniem wartości 
energetycznej danego środka 
spożywczego;

Or. en
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Poprawka 33

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Podmiotem działającym na rynku 
spożywczym odpowiedzialnym za 
informację na temat żywności jest 
podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest 
wprowadzany na rynek dany środek 
spożywczy lub jeżeli ten podmiot nie 
prowadzi działalności w Unii – importer 
danego środka na rynek Unii.

1. Podmiotem działającym na rynku 
spożywczym odpowiedzialnym za 
informację na temat żywności jest podmiot 
działający na rynku spożywczym, który po 
raz pierwszy wprowadza do obrotu na 
rynku unijnym produkt żywnościowy, albo 
też podmiot działający na rynku 
spożywczym, pod którego nazwą lub firmą 
ma miejsce sprzedaż produktu 
żywnościowego.

Or. en

Poprawka 34

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Podmiot działający na rynku 
spożywczym odpowiedzialny za 
informację na temat żywności zapewnia 
obecność i rzetelność informacji 
o żywności, zgodnie z właściwym prawem 
dotyczącym informacji o żywności oraz 
z wymogami odpowiednich przepisów 
krajowych.

2. Podmiot działający na rynku 
spożywczym za informację na temat 
żywności zapewnia obecność i rzetelność 
podanych szczegółowych informacji.
Podmioty działające na rynku spożywczym 
dbają o to, aby informacje na temat 
produktu żywnościowego wypełniały 
postanowienia niniejszego rozporządzenia 
w zakresie, w jakim ich działalność 
wpływa na etykietowanie w obrębie 
przedsiębiorstwa będącego pod ich 
kontrolą.

Or. en
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Poprawka 35

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, które nie mają wpływu na 
informacje o żywności, nie mogą 
dostarczać żywności, o której wiedzą lub 
w stosunku do której mają podejrzenia –
w oparciu o posiadane informacje 
w ramach swojej działalności zawodowej –
że jest niezgodna z mającym zastosowanie 
prawem dotyczącym informacji na temat 
żywności oraz z wymogami odpowiednich 
przepisów krajowych.

3. Podmioty działające na rynku 
spożywczym odpowiedzialne za sprzedaż 
detaliczną lub działalność dystrybucyjną, 
niemającą wpływu na informacje o 
żywności przyczyniają się, przy 
zachowaniu należytej staranności w 
zakresie swojej działalności, do spełniania 
wymagań dotyczących informacji o 
żywności, w szczególności poprzez 
niedopuszczanie do dostarczania 
żywności, o której wiedzą lub w stosunku 
do której mają podejrzenia – w oparciu 
o posiadane informacje oraz w ramach 
swojej działalności zawodowej – że nie 
spełnia wymagań tych przepisów.

Or. en

Poprawka 36

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
środkowi spożywczemu, jeżeli taka 
modyfikacja wprowadzałaby w błąd 
konsumenta finalnego lub w inny sposób 
zmniejszała poziom ochrony 
konsumentów i możliwości dokonywania 
świadomego wyboru przez konsumenta 
finalnego. Podmioty działające na rynku 
spożywczym są odpowiedzialne za wszelkie 
zmiany, których dokonują w odniesieniu 
do informacji o żywności towarzyszących 

skreślony
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środkowi spożywczemu.

Or. en

Poprawka 37

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Bez uszczerbku dla ust. 2–4, podmioty 
działające na rynku spożywczym 
zapewniają przestrzeganie 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego 
informacji o żywności i odpowiednich 
przepisów krajowych, mających znaczenie 
dla ich działalności, i upewniają się, że 
wymogi te są spełnione.

skreślony

Or. en

Poprawka 38

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

fa) data zamrożenia;

Or. en

Poprawka 39

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie 

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie 
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i liczbowo. Mogą być też alternatywnie 
wyrażane za pomocą piktogramów lub 
symboli zamiast słów lub liczb, jeżeli 
Komisja przyjmie środki wykonawcze 
zgodnie z ust. 3, i zgodnie z takimi 
środkami wykonawczymi.

i liczbowo.

Or. en

Poprawka 40

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Komisja może zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 46 
ust. 2, przyjąć szczegółowe zasady 
dotyczące warunków wyrażania 
pojedynczych lub wielu danych 
szczegółowych za pomocą piktogramów 
lub symboli zamiast słów lub liczb przy 
uwzględnieniu dowodów jednolitego 
zrozumienia tego przez konsumentów.

skreślony

Or. en

Poprawka 41

Stanowisko Rady
Artykuł 12 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W celu zapewnienia możliwości 
korzystania przez konsumentów z innych 
sposobów dostarczania obowiązkowych 
informacji na temat żywności bardziej 
dostosowanych do niektórych 
obowiązkowych danych szczegółowych, 
Komisja może przyjąć przepisy, w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 49 
oraz z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 50 i 51, dotyczące 
dostępności niektórych obowiązkowych 
danych szczegółowych z zastosowaniem 

skreślony
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innego rodzaju środków niż 
umieszczonych na opakowaniu lub 
etykiecie.

Or. en

Poprawka 42

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
przyjętych na mocy art. 42 ust. 2 
obowiązkowe informacje na temat 
żywności muszą być umieszczone 
w widocznym miejscu w taki sposób, aby 
były dobrze widoczne, wyraźnie czytelne 
oraz, w stosownych przypadkach, 
nieusuwalne. Nie mogą być w żaden 
sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone 
lub przerwane jakimikolwiek innymi 
nadrukami, obrazami czy innym 
materiałem.

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
przyjętych na mocy art. 4 ust. 2 
obowiązkowe informacje na temat 
żywności muszą być umieszczone 
w widocznym miejscu w taki sposób, aby 
były dobrze widoczne, wyraźnie czytelne 
oraz, w stosownych przypadkach, 
nieusuwalne. Nie mogą być w żaden 
sposób ukryte, zasłonięte, przyćmione lub 
przerwane jakimikolwiek innymi 
nadrukami, obrazami czy innym 
materiałem, na przykład częścią samego 
opakowania.

Or. en

Poprawka 43

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do 
wymogów, o których mowa w art. 9 ust. 1 
lit. a)–k), obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
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wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1.2 mm. 
Obowiązkowe dane szczegółowe muszą 
być prezentowane w taki sposób, aby 
zapewnić znaczny kontrast pomiędzy 
drukiem a tłem.

wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1.2 mm. 

Or. en

Poprawka 44

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Aby zapewnić jednolite wdrażanie 
ust. 2 niniejszego artykułu, Komisja może 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 46 ust. 2, przyjąć 
szczegółowe zasady dotyczące kontrastu 
pomiędzy drukiem a tłem.

4. Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, Komisja wraz z 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
organizacjami konsumenckimi, określa, w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
49 i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 50 i 51, wiążące zasady 
dotyczące czytelności informacji dla 
konsumentów podawanych na produktach 
żywnościowych, określone w art. 2. 

Or. en

Poprawka 45

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, Komisja może ustanowić 
– w drodze aktów delegowanych zgodnie 
z art. 49 oraz z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 50 i 51 – oprócz 
kryteriów określonych w ust. 2 
niniejszego artykułu dodatkowe kryteria 
dotyczące czytelności.
W celu określonym w akapicie pierwszym 
Komisja może – za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49 oraz 

Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, Komisja może – za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie 
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z zastrzeżeniem warunków określonych 
w art. 50 i 51 – rozszerzyć wymogi, 
o których mowa w ust. 6 niniejszego 
artykułu, o dodatkowe obowiązkowe dane 
szczegółowe w odniesieniu do 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności.

z art. 49 oraz z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 50 i 51 – rozszerzyć 
wymogi, o których mowa w ust. 6 
niniejszego artykułu, o dodatkowe 
obowiązkowe dane szczegółowe 
w odniesieniu do szczególnych rodzajów 
lub kategorii żywności.

Or. en

Poprawka 46

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 47

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 7

Stanowisko Rady Poprawka

7. Ust. 6 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania w przypadkach określonych 
w art. 16 ust. 1 i 2.

7. Ust. 6 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania w przypadkach określonych 
w art. 16 ust. 1 i 2. Dla takich opakowań 
lub pojemników mogą zostać przyjęte 
szczególne przepisy krajowe w przypadku 
państw członkowskich posiadających 
więcej niż jeden język urzędowy.

Or. en
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Poprawka 48

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 2a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Środki spożywcze sprzedawane w 
strefach wolnocłowych mogą być 
wprowadzane do obrotu z etykietami 
wyłącznie w języku angielskim.

Or. en

Poprawka 49

Stanowisko Rady
Artykuł 16 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na etykiecie 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), są podawane za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniane na życzenie konsumenta.

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk jest mniejsza niż 
80 cm2, obowiązkowe jest zamieszczanie 
na opakowaniu lub na etykiecie jedynie 
danych szczegółowych wymienionych 
w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i f) oraz 
w art. 29 ust. 1 lit. a) akapit pierwszy. 
Dane szczegółowe, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 lit. b), są podawane za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniane na życzenie konsumenta.

Or. en

Poprawka 50

Stanowisko Rady
Artykuł 16 - ustęp 4 - akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. Bez uszczerbku dla innych przepisów 
unijnych wymagających wykazu 
składników lub obowiązkowej informacji 
o wartości odżywczej dane szczegółowe, 

4. Bez uszczerbku dla innych przepisów 
unijnych wymagających wykazu 
składników lub obowiązkowej informacji 
o wartości odżywczej dane szczegółowe, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) i l), 
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o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) i l), 
nie są obowiązkowe w odniesieniu do:

nie są obowiązkowe w odniesieniu do 
napojów zawierających alkohol. 

a) win objętych załącznikiem XI b 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007;

b) produktów objętych rozporządzeniem 
(EWG) nr 1601/91;

c) napojów podobnych do napojów 
wymienionych w lit. a) i b) niniejszego 
ustępu, o zawartości alkoholu wyższej niż 
1,2% objętościowo uzyskanych 
z fermentacji owoców lub warzyw;

d) miodu pitnego;

e) wszelkich rodzajów piwa; oraz

f) napojów spirytusowych zdefiniowanych 
w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 110/2008.

Or. en

Poprawka 51

Stanowisko Rady
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapity 2 i 3

Stanowisko Rady Poprawka

Do dnia … Komisja sporządzi 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 18 
i art. 29 ust. 1 w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
czy niektóre kategorie napojów powinny 
być wyłączone, w szczególności, 
z obowiązku podawania informacji na 
temat wartości energetycznej, oraz 
powodów uzasadniających ewentualne 
wyłączenia, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia spójności z innymi 
właściwymi politykami Unii.

W terminie ... Komisja sporządzi 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 18 
i art. 29 ust. 1 w odniesieniu do napojów 
zawierających alkohol i obejmujące 
definicję „koktajli” – ang. „alcopops”.

Sprawozdaniu Komisji może towarzyszyć 
wniosek ustawodawczy określający zasady 
dotyczące wykazu składników lub 

Sprawozdaniu Komisji mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady
udostępniania konsumentom informacji o 
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obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów.

wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów, przyjęte za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49 oraz z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 50 i 51.

Or. en

Poprawka 52

Stanowisko Rady
Artykuł 21 - ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
przyjętych na mocy art. 42 ust. 2 dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. c), są oznaczane w wykazie 
składników zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 18 ust. 1 z dokładnym 
odniesieniem do nazwy składnika lub 
produktu wymienionego w załączniku II.

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
przyjętych na mocy art. 42 ust. 2 dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. c), są oznaczane w wykazie 
składników zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 18 ust. 1 z dokładnym 
odniesieniem do nazwy składnika lub 
produktu wymienionego w załączniku II.

W przypadku braku wykazu składników
oznaczenie danych szczegółowych, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), 
obejmuje słowo „zawiera”, po którym 
podana jest nazwa substancji lub produktu 
wymienionego w załączniku II.

W każdym razie oznaczenie danych 
szczegółowych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. c), obejmuje słowo „zawiera”, po 
którym podana jest nazwa substancji lub 
produktu wymienionego w załączniku II.

Gdy kilka składników lub substancji 
pomocniczych w przetwórstwie będących 
częścią danego środka spożywczego 
pochodzi od pojedynczej substancji lub 
produktu, które wymienione są 
w załączniku II, w etykietowaniu precyzuje 
się to w odniesieniu do każdego składnika 
lub substancji pomocniczej. 

Gdy kilka składników lub substancji 
pomocniczych w przetwórstwie będących 
częścią danego środka spożywczego 
pochodzi od pojedynczej substancji lub 
produktu, które wymienione są 
w załączniku II, w etykietowaniu precyzuje 
się to w odniesieniu do każdego składnika 
lub substancji pomocniczej. 

Oznaczenie danych szczegółowych, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), nie 
jest wymagane w przypadkach, gdy nazwa 
środka spożywczego wyraźnie odnosi się 
do danej substancji lub produktu.

Jeżeli nie można wykluczyć 
zanieczyszczenia krzyżowego, konsument 
jest informowany o możliwej i 
niezamierzonej obecności w danym 
środku spożywczym substancji lub 
produktów powodujących alergie lub 
reakcje nietolerancji za pomocą 
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ostrzeżenia „Może zawierać...”, po którym 
wymienione są potencjalne alergeny 
zgodnie z załącznikiem II.

Or. en

Poprawka 53

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – tytuł

Stanowisko Rady Poprawka

Data minimalnej trwałości i termin 
przydatności do spożycia

Data minimalnej trwałości, termin 
przydatności do spożycia i data 

zamrożenia

Or. en

Poprawka 54

Stanowisko Rady
Artykuł 25 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia 
stosowania ust. 2 lit. b) Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie, aby ocenić 
obowiązek wskazania kraju lub miejsca 
pochodzenia w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w tym punkcie.

4. W ciągu dwóch lat od daty przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie, aby ocenić 
obowiązek wskazania kraju lub miejsca 
pochodzenia w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w ust. 2 lit. b).

Or. en

Poprawka 55

Stanowisko Rady
Artykuł 25 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Do dnia … Komisja przyjmie – zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 

6. Do dnia … Komisja przyjmie – w 
drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 
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w art. 46 ust. 2 – przepisy wykonawcze 
dotyczące stosowania ust. 2 lit. b) 
niniejszego artykułu i stosowania ust. 3 
niniejszego artykułu.

49 i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 50 i 51 – przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 2 
lit. b) niniejszego artykułu i stosowania 
ust. 3 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 56

Stanowisko Rady
Artykuł 26 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Instrukcje użycia danego środka 
spożywczego oznaczane są w taki sposób, 
aby umożliwić jego właściwe użycie.

1. Instrukcje użycia danego środka 
spożywczego oznaczane są w taki sposób, 
aby umożliwić jego właściwe użycie. W 
stosownych przypadkach należy podać 
instrukcje dotyczące warunków 
chłodzenia i przechowywania, a także 
terminu przydatności do spożycia po 
otwarciu opakowania.

Or. en

Poprawka 57

Stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Treść obowiązkowej informacji 
o wartości odżywczej, o której mowa 
w ust. 1, może zostać uzupełniona 
informacją o ilości jednego lub większej 
liczby z następujących składników:

2. Treść obowiązkowej informacji 
o wartości odżywczej, o której mowa 
w ust. 1, może zostać uzupełniona 
informacją o ilości jednego lub większej 
liczby z następujących składników 
określonych w załączniku I:

a) izomery trans kwasów tłuszczowych; a) izomery trans kwasów tłuszczowych;

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

d) alkohole wielowodorotlenowe; d) alkohole wielowodorotlenowe; 
e) skrobia; e) skrobia;
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f) błonnik; f) błonnik; 

fa) cholesterol;
fb) nowe rodzaje cukrów;

g) każda z witamin lub każdy ze 
składników mineralnych wymienionych 
w załączniku XIII część A pkt 1 
i obecnych w znaczącej ilości, zgodnie 
z jej definicją w załączniku XIII część A 
pkt 2.

g) każda z witamin lub każdy ze 
składników mineralnych wymienionych 
w załączniku XIII część A pkt 1 
i obecnych w znaczącej ilości, zgodnie 
z jej definicją w załączniku XIII część A 
pkt 2.

Or. en

Poprawka 58

Stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Jeżeli etykietowanie żywności 
opakowanej zawiera obowiązkową 
informację o wartości odżywczej, o której 
mowa w ust. 1, można powtórzyć w nim 
informacje na temat wartości 
energetycznej oraz ilości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, cukrów 
oraz soli.

skreślony

Or. en

Poprawka 59

Stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od art. 35 ust. 1, 
gdy etykietowanie produktów, o których 
mowa w art. 16 ust. 4, zawiera informację 
o wartości odżywczej, treść takiej 
informacji może ograniczać się jedynie do 
wartości energetycznej.

skreślony

Or. en
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Poprawka 60

Stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Bez uszczerbku dla art. 42 i w drodze 
odstępstwa od art. 35 ust. 1, gdy 
etykietowanie produktów, o których mowa
w art. 42 ust. 1, zawiera informację 
o wartości odżywczej, treść takiej 
informacji może ograniczać się jedynie 
do:

skreślony

a) wartości energetycznej; lub
b) wartości energetycznej i ilości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, cukrów 
oraz soli.

Or. en

Poprawka 61

Stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Aby uwzględnić znaczenie, jakie 
w informacjach dla konsumentów mają 
dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 2–5 niniejszego artykułu, Komisja 
może zmienić wykazy z ust. 2–5 
niniejszego artykułu w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 49 oraz 
z zastrzeżeniem warunków określonych 
w art. 50 i 51, przez dodanie lub usunięcie 
pewnych danych szczegółowych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 62

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Wartość energetyczna i ilości 
składników odżywczych, o których mowa 
w art. 29 ust. 1–5, odnoszą się do żywności 
w postaci dostępnej w sprzedaży.

3. Wartość energetyczna i ilości 
składników odżywczych, o których mowa 
w art. 29 ust. 1 i 2, odnoszą się do 
żywności w postaci dostępnej w sprzedaży.

W stosownych przypadkach informacje 
mogą się odnosić do żywności po 
przygotowaniu, pod warunkiem że 
podawane są wystarczająco dokładne 
instrukcje dotyczące przygotowania, 
a informacje odnoszą się do żywności 
przygotowanej do spożycia.

W stosownych przypadkach informacje 
mogą się odnosić do żywności po 
przygotowaniu, pod warunkiem że 
podawane są wystarczająco dokładne 
instrukcje dotyczące przygotowania, 
a informacje odnoszą się do żywności 
przygotowanej do spożycia.

Or. en

Poprawka 63

Stanowisko Rady
Artykuł 31 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Wartość energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1–5, jest wyrażana przy użyciu 
jednostek miary wymienionych 
w załączniku XV.

1. Wartość energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1 i 2, jest wyrażana przy użyciu 
jednostek miary wymienionych 
w załączniku XV.

Or. en

Poprawka 64

Stanowisko Rady
Artykuł 31 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Wartość energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1–5, jest wyrażana w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml.

2. Wartość energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1 i 2, jest wyrażana w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml.



PR\858760PL.doc 39/57 PE460.612v01-00

PL

Or. en

Poprawka 65

Stanowisko Rady
Artykuł 31 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Oprócz formy wyrażania, o której mowa 
w ust. 2 niniejszego artykułu, wartość 
energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1, 3, 4 i 5, może być wyrażana, 
w stosownych przypadkach, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia określonych w załączniku XIII 
część B, w przeliczeniu na 100 g lub na 
100 ml.

4. Oprócz formy wyrażania, o której mowa 
w ust. 2 niniejszego artykułu, wartość 
energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1 i 2, może być wyrażana, 
w stosownych przypadkach, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia określonych w załączniku XIII 
część B, w przeliczeniu na 100 g lub na 
100 ml.

Or. en

Poprawka 66

Stanowisko Rady
Artykuł 31 – ustęp 4a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

4a. Jeżeli podawane są informacje 
zgodnie z ust. 4 w bezpośredniej bliskości 
odpowiedniej tabeli należy zamieścić 
następującą informację dodatkową: 
„Referencyjne zapotrzebowanie dzienne 
kobiety w średnim wieku. Indywidualne 
zapotrzebowanie dzienne może odbiegać 
od podanego.”

Or. en
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Poprawka 67

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W następujących przypadkach wartość 
energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1–5, może być wyrażana 
w przeliczeniu na porcję lub na 
jednostkową ilość żywności łatwo 
rozpoznawalną dla konsumenta, pod 
warunkiem że ta porcja lub jednostkowa 
ilość są zgodne z informacją ilościową na 
etykiecie i że podana jest liczba porcji lub 
jednostkowych ilości zawartych 
w opakowaniu:

1. W następujących przypadkach wartość 
energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1 i 2, może być wyrażana 
w przeliczeniu na porcję lub na 
jednostkową ilość żywności łatwo 
rozpoznawalną dla konsumenta, pod 
warunkiem że ta porcja lub jednostkowa 
ilość są zgodne z informacją ilościową na 
etykiecie i że podana jest liczba porcji lub 
jednostkowych ilości zawartych 
w opakowaniu:

a) oprócz formy wyrażania ilości 
w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml, 
o której mowa w art. 31 ust. 2;

a) oprócz formy wyrażania ilości 
w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml, 
o której mowa w art. 31 ust. 2;

b) oprócz formy wyrażania ilości 
w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml, 
o której mowa w art. 31 ust. 3, 
w odniesieniu do ilości witamin 
i składników mineralnych;

b) oprócz formy wyrażania ilości 
w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml, 
o której mowa w art. 31 ust. 3, 
w odniesieniu do ilości witamin 
i składników mineralnych;

c) oprócz lub zamiast formy wyrażania 
ilości w przeliczeniu na 100 g lub na 100 
ml, o której mowa w art. 31 ust. 4).

c) oprócz formy wyrażania ilości 
w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml, 
o której mowa w art. 31 ust. 4). 

Or. en

Poprawka 68

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W drodze odstępstwa od art. 31 ust. 2 
w przypadkach, o których mowa w art. 29 
ust. 3, 4 i 5, wartość energetyczna i ilość 
składników odżywczych lub wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia określonych w załączniku XIII 
część B może być wyrażana jedynie 
w przeliczeniu na porcję lub na 

skreślony
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jednostkową ilość żywności.

Or. en

Poprawka 69

Stanowisko Rady
Artykuł 32 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Aby zapewnić jednolite wyrażanie 
informacji o wartości odżywczej 
w przeliczeniu na porcję lub na 
jednostkową ilość spożywanej żywności 
i aby zapewnić konsumentowi jednolitą 
podstawę porównawczą, Komisja może, 
uwzględniając obecne wzorce konsumpcji 
konsumentów, jak i zalecenia żywieniowe, 
przyjąć przepisy w sprawie wyrażania 
ilości w przeliczeniu na porcję lub na 
jednostkową ilość spożywanej żywności 
w odniesieniu do określonych kategorii 
środków spożywczych zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 46 ust. 2.

4. Aby zapewnić jednolite wyrażanie 
informacji o wartości odżywczej 
w przeliczeniu na porcję lub na 
jednostkową ilość spożywanej żywności 
i aby zapewnić konsumentowi jednolitą 
podstawę porównawczą, Komisja 
przyjmuje, uwzględniając obecne wzorce 
konsumpcji konsumentów, jak i zalecenia 
żywieniowe, przepisy w sprawie wyrażania 
ilości w przeliczeniu na porcję lub na 
jednostkową ilość spożywanej żywności 
w odniesieniu do określonych kategorii 
środków spożywczych zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 46 ust. 2.

Or. en

Poprawka 70

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 2a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Wartość energetyczna wyrażona w 
kcal na 100 g lub 100 ml podawana jest 
również w ramce umieszczonej z przodu 
opakowania w jego prawym dolnym rogu 
czcionką o wielkości 3 mm. 

Or. en
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Poprawka 71

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 2b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2b. Ustęp 2a niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania do opakowań 
upominkowych.

Or. en

Poprawka 72

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Dane szczegółowe, o których mowa 
w art. 29 ust. 3, można podać razem:

3. Jeżeli etykietowanie żywności 
opakowanej zawiera obowiązkową 
informację o wartości odżywczej, o której 
mowa w art. 29 ust. 1, można powtórzyć 
w nim informacje na temat wartości 
energetycznej oraz ilości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, cukrów 
oraz soli:

a) w innym polu widzenia niż określone 
w ust. 1 niniejszego artykułu; oraz

a) w innym polu widzenia niż określone 
w ust. 1 niniejszego artykułu; oraz

b) w innym formacie niż określony w ust. 2 
niniejszego artykułu.

b) w innym formacie niż określony w ust. 2 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 73

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Dane szczegółowe, o których mowa
w art. 29 ust. 4 i 5, mogą być 
przedstawione w innym formacie niż 

4. Bez uszczerbku dla art. 42 i w drodze 
odstępstwa od art. 35 ust. 1, gdy 
etykietowanie produktów, o których mowa 
w art. 42 ust. 1, zawiera informację 
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określony w ust. 2 niniejszego artykułu. o wartości odżywczej, treść takiej 
informacji może ograniczać się jedynie 
do:
a) wartości energetycznej; lub
b) wartości energetycznej i ilości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, cukrów 
oraz soli.

Or. en

Poprawka 74

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. W przypadkach gdy wartość 
energetyczna lub ilość składnika(-ów) 
odżywczego(-ych) w produkcie jest 
znikoma, informacje dotyczące tych 
elementów można zastąpić takim 
oświadczeniem, jak „Zawiera znikome 
ilości…” i umieścić je w bezpośredniej 
bliskości informacji o wartości odżywczej, 
o ile informacja taka występuje.

5. W przypadkach gdy wartość 
energetyczna lub ilość składnika(-ów) 
odżywczego(-ych) w produkcie jest 
znikoma, informacje dotyczące tych 
elementów można zastąpić takim 
oświadczeniem, jak „Zawiera znikome 
ilości…” i umieścić je w bezpośredniej 
bliskości informacji o wartości odżywczej, 
o ile informacja taka występuje.

Aby zapewnić jednolite wdrożenie 
niniejszego ustępu, Komisja może zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 46 ust. 2, przyjąć przepisy dotyczące 
wartości energetycznej i ilości składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1–5, które można uznać za znikome.

Aby zapewnić jednolite wdrożenie 
niniejszego ustępu, Komisja może zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 46 ust. 2, przyjąć przepisy dotyczące 
wartości energetycznej i ilości składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1 i 2, które można uznać za znikome.

Or. en

Poprawka 75

Stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Aby zapewnić jednolite stosowanie 
sposobu prezentacji informacji o wartości 

skreślony
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odżywczej w formatach, o których mowa 
w ust. 1–4 niniejszego artykułu, Komisja 
może przyjąć zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 46 
ust. 2, przepisy wykonawcze w tym 
względzie.

Or. en

Poprawka 76

Stanowisko Rady
Artykuł 34 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Oprócz form wyrażania informacji, 
o których mowa w art. 31 ust. 2 i 4 oraz 
w art. 32, oraz form prezentacji, o których 
mowa w art. 33 ust. 2, wartość 
energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1–5, może być podawana za 
pośrednictwem innych form wyrażania lub 
prezentowania informacji z zastosowaniem 
– oprócz słów i liczb – form graficznych 
lub symboli, pod warunkiem że zostaną 
spełnione następujące wymogi:

1. Oprócz form wyrażania informacji, 
o których mowa w art. 31 ust. 2 i 4 oraz 
w art. 32, oraz form prezentacji, o których 
mowa w art. 33 ust. 2, wartość 
energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1 i 2, może być podawana za 
pośrednictwem innych form wyrażania lub 
prezentowania informacji z zastosowaniem 
– oprócz słów i liczb – form graficznych 
lub symboli, pod warunkiem że zostaną 
spełnione następujące wymogi:

a) nie wprowadzają one konsumenta 
w błąd, o czym mowa w art. 7;

a) nie wprowadzają one konsumenta 
w błąd, o czym mowa w art. 7;

b) mają na celu ułatwienie zrozumienia 
przez konsumenta znaczenia danej 
żywności dla zawartości energii 
i składników odżywczych w diecie;

b) mają na celu ułatwienie zrozumienia 
przez konsumenta znaczenia danej 
żywności dla zawartości energii 
i składników odżywczych w diecie;

c) są one wsparte dowodami zrozumienia 
takich form wyrażania lub prezentacji 
informacji przez przeciętnego konsumenta;  
oraz

c) są one wsparte naukowymi dowodami 
zrozumienia takich form wyrażania lub 
prezentacji informacji przez przeciętnego 
konsumenta;  oraz

d) w przypadku innych form wyrażania 
informacji są one oparte albo na 
zharmonizowanych referencyjnych 
wartościach spożycia, albo – w przypadku 
ich braku – na ogólnie przyjętych 
zaleceniach naukowych dotyczących 
spożycia energii lub składników 

d) w przypadku innych form wyrażania 
informacji są one oparte albo na 
zharmonizowanych referencyjnych 
wartościach spożycia w załączniku XIII w 
części B, albo – w przypadku ich braku –
na ogólnie przyjętych zaleceniach 
naukowych dotyczących spożycia energii 
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odżywczych. lub składników odżywczych.

Or. en

Poprawka 77

Stanowisko Rady
Artykuł 34 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zalecać 
podmiotom działającym na rynku 
spożywczym stosowanie jednej lub 
większej liczby dodatkowych form 
wyrażania lub prezentacji informacji 
o wartości odżywczej, jakie uznają za 
najlepiej spełniające wymogi określone 
w ust. 1 lit. a)–d). Państwa członkowskie 
przekazują Komisji szczegółowe 
informacje na temat tych dodatkowych 
form wyrażania i prezentacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 78

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Komisja może przyjąć zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 46 ust. 2, przepisy wykonawcze 
dotyczące stosowania wymogów, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, 
w odniesieniu do dobrowolnych 
informacji na temat żywności dotyczących 
możliwej lub niezamierzonej obecności 
substancji lub produktów powodujących 
alergie lub reakcje nietolerancji.

skreślony

Or. en
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Poprawka 79

Stanowisko Rady
Artykuł 35 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Aby zapewnić właściwe informowanie 
konsumentów w przypadku gdy podmioty 
działające na rynku spożywczym 
przekazują dobrowolne informacje na 
temat żywności na różnych podstawach, 
co może wprowadzać w błąd lub 
dezorientować konsumenta, Komisja 
może, w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 49 oraz z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 50 i 51, 
dopuścić dodatkowe przypadki 
przekazywania dobrowolnych informacji 
na temat żywności oprócz tych, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

skreślony

Or. en

Poprawka 80

Stanowisko Rady
Artykuł 37 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W odniesieniu do kwestii 
harmonizowanych w szczególny sposób 
niniejszym rozporządzeniem, państwa 
członkowskie nie mogą przyjmować ani 
zachowywać przepisów krajowych, chyba 
że zezwala na to prawo Unii. Przepisy 
krajowe nie mogą powodować utrudnień 
dla swobodnego przepływu towarów.

1. W odniesieniu do kwestii 
harmonizowanych w szczególny sposób 
niniejszym rozporządzeniem, państwa 
członkowskie nie mogą przyjmować ani 
zachowywać przepisów krajowych, chyba 
że zezwala na to prawo Unii. Przepisy 
krajowe nie mogą powodować utrudnień 
dla swobodnego przepływu towarów lub 
dyskryminacji produktów spożywczych z 
innych państw członkowskich.

Or. en
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Poprawka 81

Stanowisko Rady
Artykuł 37 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla art. 38 państwa 
członkowskie mogą przyjmować przepisy 
krajowe w odniesieniu do kwestii, które 
nie zostały zharmonizowane w szczególny 
sposób niniejszym rozporządzeniem, pod 
warunkiem że nie zakazują one, nie 
utrudniają ani nie ograniczają 
swobodnego przepływu towarów, które są 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

skreślony

Or. en

Poprawka 82

Stanowisko Rady
Artykuł 38 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Na podstawie ust. 1 państwa 
członkowskie mogą przyjmować przepisy 
dotyczące obowiązkowego określania 
kraju lub miejsca pochodzenia środków 
spożywczych jedynie wówczas, gdy istnieje 
udowodniony związek pewnych cech 
żywności z jej pochodzeniem. Przy 
zgłaszaniu Komisji takich przepisów 
państwa członkowskie przedstawiają 
dowody świadczące o tym, że większość 
konsumentów przywiązuje znaczną wagę 
do takich informacji.

skreślony

Or. en



PE460.612v01-00 48/57 PR\858760PL.doc

PL

Poprawka 83

Stanowisko Rady
Artykuł 42 – tytuł

Stanowisko Rady Poprawka

Przepisy krajowe dotyczące żywności 
nieopakowanej

Żywność niepaczkowana

Or. en

Poprawka 84

Stanowisko Rady
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) przekazanie innych danych 
szczegółowych określonych w art. 9 i 10 
nie jest obowiązkowe, chyba że państwo 
członkowskie przyjmie przepisy 
zawierające wymóg przekazania części lub 
wszystkich tych danych szczegółowych, 
lub elementów tych danych 
szczegółowych.

b) przekazanie innych danych 
szczegółowych określonych w art. 9 i 10 
nie jest obowiązkowe. 

Or. en

Poprawka 85

Stanowisko Rady
Artykuł 42 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst przepisów, 
o których mowa w ust. 1 lit. b) i ust. 2.

3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst przepisów, 
o których mowa w ust. 2.

Or. en
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Poprawka 86

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 8

Stanowisko Rady Poprawka

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, 
z wyjątkiem alkoholi 
wielowodorotlenowych;

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, z 
wyjątkiem alkoholi 
wielowodorotlenowych, nowych cukrów o 
specyficznych właściwościach, takich jak 
izomaltuloza, D-tagatoza oraz 
galaktofruktoza;

Or. en

Poprawka 87

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 10

Stanowisko Rady Poprawka

10. „białko” oznacza zawartość białka 
obliczoną z użyciem wzoru: białko = 
całkowity azot oznaczony metodą 
Kjeldahla × 6,25;

10. „białko” oznacza zawartość białka 
obliczoną z użyciem wzoru: białko = 
całkowity azot oznaczony metodą 
Kjeldahla × 6,25, a w przypadku białka 
mleka całkowity azot Kjeldahla x 6,38;

Or. en

Poprawka 88

Stanowisko Rady
Załącznik III – punkt 2.3 – prawa kolumna

Stanowisko Rady Poprawka

„zawiera źródło fenyloalaniny”. „zawiera źródło fenyloalaniny” (aspartam)

Or. en



PE460.612v01-00 50/57 PR\858760PL.doc

PL

Poprawka 89

Stanowisko Rady
Załącznik III – tabela – punkt 3 a (nowy)
Stanowisko Rady Poprawka

3a. MIĘSO ZŁOŻONE Z POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW 
MIĘSNYCH

3a. Mięso złożone z 
połączonych kawałków 
mięsnych, które może 
sprawiać wrażenie 
wykonania z jednego 
kawałka.

„mięso formowane”; 
informację umieszcza się obok 
nazwy żywności.

Or. en

Poprawka 90

Stanowisko Rady
Załącznik III – tabela – punkt 4.1 – prawa kolumna

Stanowisko Rady Poprawka

„Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się 
stosowania u dzieci i kobiet w ciąży” 
w tym samym polu widzenia, co nazwa 
napoju, po czym w nawiasach, zgodnie 
z art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umieszcza się informację dotyczącą 
zawartości kofeiny wyrażonej w mg na 
100 ml.

„Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się 
stosowania u dzieci i kobiet w ciąży lub 
karmiących piersią” oraz „Nie mieszać z 
alkoholem” w tym samym polu widzenia, 
co nazwa napoju, po czym w nawiasach, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, umieszcza się informację 
dotyczącą zawartości kofeiny wyrażonej 
w mg na 100 ml.

Or. en

Poprawka 91

Stanowisko Rady
Załącznik V – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. produkty przetworzone, w przypadku 
których jedynym procesem przetwarzania, 
jakim je poddano, jest dojrzewanie, i które 
obejmują pojedynczy składnik lub 

2. produkty przetworzone, w przypadku 
których jedynym procesem przetwarzania, 
jakim je poddano, jest wędzenie lub
dojrzewanie, i które obejmują pojedynczy 
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pojedynczą kategorię składników; składnik lub pojedynczą kategorię 
składników;

Or. en

Poprawka 92

Stanowisko Rady
Załącznik V – punkt 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Zioła, przyprawy lub ich mieszaniny; 4. Zioła, przyprawy korzenne i inne oraz 
ich mieszaniny;

Or. en

Poprawka 93

Stanowisko Rady
Załącznik V – punkt 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. nowe cukry zgodnie z ich definicją w 
punkcie 8 załącznika I.

Or. en

Poprawka 94

Stanowisko Rady
Załącznik V – punkt 17 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

– artykuły żywnościowe w sezonowym, 
luksusowym lub upominkowym 
opakowaniu lub o takimże wyglądzie;

– słodycze sezonowe, zwłaszcza wyroby 
z cukru i czekolady w formie figurek;
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– mieszanki złożone z wielu paczek;

– zestawy;

Or. en

Poprawka 95

Stanowisko Rady
Załącznik V – punkt 18

Stanowisko Rady Poprawka

18. Żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2;

18. Żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 75 cm2; 
zawartość energetyczna, o której mowa w 
pierwszym akapicie art. 29 ust. 1 lit. a), 
musi być nadal umieszczana w głównym 
polu widzenia;

Or. en

Poprawka 96

Stanowisko Rady
Załącznik V – punkt 18a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

18a. żywność niepaczkowana, 
przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 
w tym również pochodząca z zakładów 
żywienia zbiorowego;

Or. en

Poprawka 97

Stanowisko Rady
Załącznik V – punkt 19

Stanowisko Rady Poprawka

19. żywność dostarczana bezpośrednio 
przez wytwórcę małych ilości produktów 

19. Żywność dostarczana bezpośrednio 
przez wytwórcę małych ilości produktów, w 
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konsumentowi finalnemu lub miejscowym 
placówkom handlu detalicznego 
bezpośrednio zaopatrującym konsumenta 
finalnego.

tym produkty wytwarzane ręcznie przez 
mikroprzedsiębiorstwa, konsumentowi 
finalnemu lub miejscowym placówkom 
handlu detalicznego bezpośrednio 
zaopatrującym konsumenta finalnego;

Or. en

Poprawka 98

Stanowisko Rady
Załącznik VI - część A - ustęp 4 

Stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadku środków spożywczych, 
w którym komponent lub składnik, których 
normalnego stosowania lub naturalnej 
obecności oczekują konsumenci, został 
zastąpiony innym komponentem lub 
składnikiem, etykietowanie zawiera –
oprócz wykazu składników – jasne 
wskazanie, że ten komponent lub składnik 
został użyty w ramach częściowego lub 
całkowitego zastąpienia.

4. W przypadku środków spożywczych, 
w którym komponent lub składnik, których 
normalnego stosowania lub naturalnej 
obecności oczekują konsumenci, został 
zastąpiony innym komponentem lub 
składnikiem, etykietowanie zawiera –
oprócz wykazu składników bezpośrednio 
w pobliżu nazwy marki i czcionką o 
wielkości 3 mm – jasne wskazanie, że ten 
komponent lub składnik został użyty 
w ramach częściowego lub całkowitego 
zastąpienia.

Or. en

Poprawka 99

Stanowisko Rady
Załącznik VI – część B – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Oprócz wymogów ustanowionych 
w rozdziale IV sekcji V załącznika III do 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004 
w etykietowaniu muszą się znajdować 
następujące wyrażenia informujące:

2. Na zasadzie odstępstwa od wymogów 
ustanowionych w rozdziale IV sekcji V 
załącznika III do rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004, następujące słowa muszą się 
znajdować w etykietowaniu:

- „procentowa zawartość tłuszczu 
≤…%…”,

- „procentowa zawartość tłuszczu 
poniżej…”,
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- „stosunek: kolagen / białko mięsa ≤…%”. - „stosunek: tkanka łączna / białko mięsa 
poniżej…”.

Or. en

Poprawka 100

Stanowisko Rady
Załącznik VII – część A – tabela – wiersz 5 – lewa kolumna

Stanowisko Rady Poprawka

Mieszanki przypraw lub ziół, gdy żadna 
z przypraw i żadne z ziół nie ma znacznej 
przewagi w proporcji wagowej

Mieszanki lub preparaty na bazie
przypraw lub ziół, gdy żadna z przypraw i 
żadne z ziół nie ma znacznej przewagi 
w proporcji wagowej

Or. en

Poprawka 101

Stanowisko Rady
Załącznik X - Tytuł

Stanowisko Rady Poprawka

DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I 
TERMIN PRZYDATNOŚCI DO 

SPOŻYCIA

DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI,
TERMIN PRZYDATNOŚCI DO 
SPOŻYCIA I DATA ZAMROŻENIA

Or. en

Poprawka 102

Stanowisko Rady
Załącznik X - ustęp 1 – litera c a (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ca) oznaczenie „data minimalnej 
trwałości” znajduje się na każdej z 
oddzielnie zapakowanych porcji.

Or. en
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Poprawka 103

Stanowisko Rady
Załącznik X - ustęp 2a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2.a Data zamrożenia jest oznaczana 
następująco:

a) Poprzedza ją sformułowanie 
„Zamrożone dnia …”;

b) Sformułowaniu w lit. a) towarzyszy:

- albo sama data; lub

- odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana w etykietowaniu.

Po tych danych szczegółowych następuje 
opis warunków przechowywania, które 
muszą być przestrzegane.
c) Data składa się z dnia, miesiąca i 
ewentualnie roku, w takiej kolejności oraz 
w niekodowanej formie.

Or. en

Poprawka 104

Stanowisko Rady
Załącznik XIII – część B – tabela – wiersz 1

Stanowisko Rady Poprawka

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia 2000 kcal
(8400kJ)

Or. en
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Poprawka 105

Stanowisko Rady
Załącznik XIII– część B – tabela – wiersz 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Białko 80g

Or. en

Poprawka106

Stanowisko Rady
Załącznik XIV

Stanowisko Rady Poprawka

węglowodany 
(z wyjątkiem 
alkoholi 
wielowodorotl
enowych)

4 kcal/g — 17 kJ/g węglowodany 
(z wyjątkiem 
alkoholi 
wielowodorot
lenowych)

4 kcal/g (17 kJ/g)

alkohole 

wielowodorotl

enowe 

2,4 kcal/g —

10 kJ/g

alkohole 
wielowodorotl
enowe 

2,4 kcal/g (10 kJ/g)

białko 4 kcal/g — 17 kJ/g białko 4 kcal/g (17 kJ/g)

tłuszcz 9 kcal/g — 37 kJ/g tłuszcz 9 kcal/g (37 kJ/g)

salatrimy 6 kcal/g — 25 kJ/g salatrimy 6 kcal/g (25 kJ/g)

alkohol 

(etanol)
7 kcal/g — 29 kJ/g alkohol 

(etanol)
7 kcal/g (29 kJ/g)

kwasy 

organiczne
3 kcal/g — 13 kJ/g kwasy 

organiczne
3 kcal/g (13 kJ/g)

błonnik 2 kcal/g — 8 kj/g błonnik 2 kcal/g (8 kj/g)

erytrytol 0 kcal/g — 0 kj/g erytrytol 0 kcal/g (0 kj/g)
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Or. en

Poprawka107

Stanowisko Rady
ZAŁĄCZNIK XV - tabela - wiersz 1 

Stanowisko Rady Poprawka

energia kJ i kcal energia kcal (kJ)

Or. en


