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Aktualizacja unijnych przepisów dotyczących
jadalnych kazein
W 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała dostosowanie przepisów dotyczących jadalnych
kazein i kazeinianów do zmian w unijnym prawie żywnościowym i zmian norm międzynarodowych.
Konieczne jest również dostosowanie uprawnień powierzonych Komisji do przepisów
wprowadzonych Traktatem z Lizbony. Kompromisowy tekst uzgodniony w toku negocjacji
trójstronnych ma zostać poddany pod głosowanie na pierwszej sesji miesięcznej w październiku.

Czym są kazeiny/kazeiniany i do czego są używane?
Kazeiny są laktoproteinami, tzn. białkami występującymi w mleku. Około 80% białek w mleku krowim to
kazeiny. Kazeiny otrzymuje się z mleka, poddając mleko oddtłuszczone działaniu kwasu lub podpuszczki.
Powstały w ten sposób skrzep jest płukany w celu usunięcia pozostałości laktozy i tłuszczu mlecznego,
a następnie suszony. Kazeiny nie rozpuszczają się w wodzie, ale w połączeniu z masłem lub olejami
roślinnymi mogą być stosowane na przykład w produktach seropodobnych. Kazeiniany są pochodną kazeiny,
otrzymanymi w wyniku suszenia kazeiny poddanej działaniu środków neutralizujących. Kazeiniany
rozpuszczają się w wodzie, dzięki czemu lepiej nadają się do zastosowań spożywczych. Używa się ich
zwłaszcza przy wyrobie serów, w suplementach białek i zabielaczach w proszku do kawy. Kazeiny i kazeiniany
nie są przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży konsumentom, ale jedynie przedsiębiorstwom, które
wykorzystują je do przygotowywania produktów spożywczych.
Ponieważ produkty mleczne mogą wywoływać alergie lub nietolerancję, wszystkie rodzaje białek mleka
(kazeina, kazeiniany i białka serwatkowe) muszą być określone na etykietach żywności jako „białka mleka”
(rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności).
Kazeina i kazeiniany mogą być również stosowane w produkcji wina w celu zmniejszenia goryczy oraz
w procesie klarowania białego i różowego wina. W 2011 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) ocenił wniosek Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV) o udzielenie stałego
zwolnienia z wymogu oznaczania na etykiecie produktów zawierających kazeinę/kazeiniany/ i produktów
mlecznych stosowanych w procesie klarowania wina. EFSA stwierdziła, że wina klarowane z użyciem
produktów mlecznych mogą wywoływać niekorzystne reakcje u osób cierpiących na alergie, więc nie
powinny być zwolnione z wymogu etykietowania. W związku z powyższym wina wprowadzane do obrotu lub
etykietowane począwszy od drugiego półrocza 2012 r., przy których produkcji stosowano produkty mleczne
jako środki klarujące, muszą zawierać taką informację na etykiecie (rozporządzenie Komisji (UE) nr
1266/2010).

Wniosek Komisji Europejskiej
Proponowana dyrektywa dotycząca kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi ma zastąpić
dawną dyrektywę Rady 83/417/EWG. Wniosek ma na celu dostosowanie uprawnień Komisji do przyjęcia
aktów delegowanych lub wykonawczych do przepisów wprowadzonych Traktatem z Lizbony. Zawiera
również dostosowania do zmiany ram prawnych w dziedzinie prawa żywnościowego. Ponadto dostosuje
wymogi co do składu takich produktów do międzynarodowych norm Kodeksu Żywnościowego. W celu
dostosowania do międzynarodowych norm zwiększa się maksymalny poziom wilgotności dla jadalnej kazeiny
z 10% do 12% oraz zmniejsza maksymalną zawartość tłuszczu w mleku dla jadalnej kazeiny kwasowej z 2,25%
do 2%. W przyszłości, w miarę postępu technologicznego Komisja będzie mogła przyjąć akty delegowane
w celu zmiany definicji technicznych i norm ustalonych w załącznikach.
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W lutym 2015 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(ENVI) przyjęła poprawki do wniosku oraz mandat do rozpoczęcia negocjacji z Radą (sprawozdawca: Giovanni La
Via, PPE, Włochy). Wynik negocjacji został zatwierdzony przez komisję ENVI w czerwcu 2015 r. Do tekstu dodano
odniesienie do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, podkreślając, że w stosunkach między przedsiębiorstwami
muszą być dostarczane wystarczające informacje, aby zapewnić podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa
spożywcze informacje potrzebne im do oznakowania końcowego produktu, np. jeśli chodzi o alergeny. Komisja
będzie uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych przez okres pięciu lat. Wszystkie definicje ujednolicono
z normą Kodeksu Żywnościowego dotyczącą produktów zawierających jadalną kazeinę. Ponadto dodano przepisy
zapewniające producentom możliwość wskazania na etykietach przekroczenia minimalnych wymogów co do
składu (np. minimalnej zawartości białka mleka).
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