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RozPorządzenie (WE) Nr 1925.1ż006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 200ó roku w sprawie dodawania
do żywnościwitamin
i składnikórv minetalnych oraz niektórych innych substancj i (Dz- Urz. L 404lż6 z 3a.D.ż006 ze zm.1.
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{Dz. Urz. L354/16 z_31.12.2008 ze ztll.)
Ó,RozPorządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
1169120l I z dnia 25 pażdziernikał}ll r w sprarł,ie przekazywania konsumentom
informacji na temat ŹywnoŚci. zmian1, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 19ż4lż0}6i (WE) nr l925/2006oraz
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dYrektYwY Komisji 87/250/EWG dyrektywT Rady 90/496/EWG-.ly."kty*y kornisji t999/l0lWE,,dyr:ektywy 2000/13lWE parlamerrtu
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EuroPe.jskiego i Rady, dyrektylv Komis.ji2002/67lWE i 2008/5/WE orazrazponąózenia Koniis.ji (wE)
nr 608/i004
(Dz, Un. L 304/1 8 z ż2,1 1.20ll ze zrn.)
7, RozPorządzenie Komisji (UE).Nr 432/ż012 z dnia 16 maja 20l2r. ustanawiające wykaz
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