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POPRAWKI 001-006  
Poprawki złożyła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności 

 

Sprawozdanie 

Giovanni La Via A8-0042/2015 

Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady6 nie ma 

zastosowania do relacji między 

przedsiębiorstwami. Produkty objęte 

niniejszą dyrektywą nie są sprzedawane 

konsumentowi końcowemu, a jedynie 

między przedsiębiorstwami do celów 

przygotowania produktów spożywczych, 

należy zatem utrzymać i uprościć przepisy 

szczegółowe już zawarte w dyrektywie 

83/417/EWG oraz dostosować je do 

obecnych ram prawnych. Przepisy te 

określają rodzaj informacji, jakie należy 

dostarczać odnośnie do tych produktów, 

aby – z jednej strony – umożliwić 

podmiotom prowadzącym 

przedsiębiorstwo spożywcze uzyskanie 

informacji koniecznych do etykietowania 

produktów końcowych, np. informacje 

dotyczące alergenów, a z drugiej strony – 

(6) Na mocy rozporządzenia (UE) nr 

1169/20116 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w środowisku biznesowym 

przekazywać należy wystarczająco dużo 

informacji, tak by zapewnić przekazanie 

dokładnych informacji na temat żywności 

końcowemu konsumentowi. Produkty 

objęte niniejszą dyrektywą nie są 

sprzedawane konsumentowi końcowemu, a 

jedynie między przedsiębiorstwami do 

celów przygotowania produktów 

spożywczych, należy zatem utrzymać i 

uprościć przepisy szczegółowe już zawarte 

w dyrektywie 83/417/EWG oraz 

dostosować je do obecnych ram prawnych. 

Przepisy te określają rodzaj informacji, 

jakie należy dostarczać odnośnie do tych 

produktów, aby – z jednej strony – 

umożliwić podmiotom prowadzącym 

przedsiębiorstwo spożywcze uzyskanie 
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aby uniknąć sytuacji, w której produkty te 

byłyby mylone z podobnymi produktami 

nieprzeznaczonymi do spożycia przez 

ludzi. 

informacji koniecznych do etykietowania 

produktów końcowych, np. informacje 

dotyczące alergenów, a z drugiej strony – 

aby uniknąć sytuacji, w której produkty te 

byłyby mylone z podobnymi produktami 

nieprzeznaczonymi bądź nienadającymi 

się do spożycia przez ludzi. 

____________________ ____________________ 

6 Dyrektywa 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 spożywczych (Dz.U. L 109 z 

6.5.2000, s. 29). 

6 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 

dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji 

na temat żywności (Dz.U. L 304 z 

22.11.2011, s. 18). 

Uzasadnienie 

W dniu 13 grudnia 2014 r. dyrektywa 2000/13/WE została uchylona rozporządzeniem (UE) nr 

1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, co należy 

odpowiednio uwzględnić w motywie. Mimo że produkty, których dotyczy wniosek (kazeiny i 

kazeiniany) nie są przeznaczone do sprzedaży końcowemu konsumentowi, a jedynie do handlu 

między przedsiębiorstwami, które wykorzystują je do przygotowywania produktów 

spożywczych, to ważne jest, aby podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze 

dysponowały informacjami koniecznymi do etykietowania produktów końcowych, zwłaszcza 

dotyczącymi alergenów. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 

Parlamentu Europejskiego i Rady7 

ustanowiono definicję substancji 

pomocniczych w przetwórstwie, w 

dyrektywie 83/417/EWG zwanych 

pomocniczymi środkami 

technologicznymi. W związku z tym w 

niniejszej dyrektywie należy zastosować 

termin „substancje pomocnicze w 

przetwórstwie” zamiast „pomocnicze 

środki technologiczne”. 

(7) W rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 

Parlamentu Europejskiego i Rady7 

ustanowiono definicję substancji 

pomocniczych w przetwórstwie, w 

dyrektywie 83/417/EWG zwanych 

pomocniczymi środkami 

technologicznymi. W związku z tym w 

niniejszej dyrektywie należy zastosować 

terminy „dodatki do żywności” i 

„substancje pomocnicze w przetwórstwie” 

zamiast „pomocnicze środki 

technologiczne” zgodnie z normą zawartą 

w Kodeksie Żywnościowym dotyczącą 
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produktów zawierających jadalną kazeinę. 

__________________ __________________ 

7 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 

dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 

31.12.2008, s. 16). 

7 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 

dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 

31.12.2008, s. 16). 

Uzasadnienie 

Międzynarodowa norma (Kodeks Żywnościowy) stanowi, że „pomocnicze środki 

technologiczne” są klasyfikowane jako substancje pomocnicze w przetwórstwie (kwasy) lub 

jako dodatki (zasady). Należy respektować kodeks, aby zagwarantować spójność na poziomie 

międzynarodowym. 

 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – litera a – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „kazeiny” oznaczają podstawowe białka 

będące składnikiem mleka, płukane i 

osuszone, nierozpuszczalne w wodzie i 

otrzymane z mleka odtłuszczonego metodą 

wytrącania: 

a) „kazeiny” oznaczają podstawowe białka 

będące składnikiem mleka, płukane i 

osuszone, nierozpuszczalne w wodzie i 

otrzymane z mleka odtłuszczonego i/lub 

innych produktów otrzymanych z mleka 
metodą wytrącania: 

Uzasadnienie 

Aktualizacja techniczna, która dostosuje przepisy do normy N290 Kodeksu dla jadalnej 

kazeiny przez zastosowanie tych samych definicji (międzynarodowe normy żywnościowe 

określone przez FAO i WHO. 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 7, 

powierza się Komisji na czas nieokreślony 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 7, 

powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
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od dnia (...) r. (Urząd Publikacji 

wprowadza datę wejścia w życie 

niniejszego aktu zmieniającego). 

dnia …+. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania 

uprawnień nie później niż dziewięć 

miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu. 

 ____________________ 

 +
 Dz.U.:  proszę wstawić datę wejścia 

w życie niniejszej dyrektywy.   

Uzasadnienie 

Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych konieczne do dostosowania załączników 

do międzynarodowych norm i postępu technicznego nie powinno być powierzane Komisji na 

czas nieograniczony, ale tylko na 5 lat.  Zanim współustawodawcy podejmą decyzję o 

ewentualnym przedłużeniu tych uprawnień na dłuższy okres Komisja sporządzi sprawozdanie 

w tej kwestii najpóźniej 9 miesięcy przed końcem 5-letniego okresu.  

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 

życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do wykonania 

niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 

marca 2015 r. 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 

życie do dnia ...+ przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne niezbędne 

do wykonania niniejszej dyrektywy. 

Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 

tych przepisów. 

Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 

tych przepisów. 

 ____________________ 

 +
 Dz.U.: proszę wstawić datę sześciu 

miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy. 

Uzasadnienie 

Proponuje się wyznaczenie ambitnej, ale jednak realistycznej daty wdrożenia niniejszej 

dyrektywy w państwach członkowskich. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik II – litera a – punkt 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zawartość minimalna kazeiny 

proteinowej mlecznej obliczona na 

ekstrakcie suchym 88 % masy 

2. Zawartość minimalna kazeiny 

proteinowej mlecznej obliczona na 

podstawie 88 % masy „jaka jest”. 

Uzasadnienie 

Panuje powszechna zgoda, że zarówno dyrektywa 83/417/EWG, jak i Kodeks Żywnościowy 

obniżają poziom białek mleka w produkcie zawierającym kazeiniany. Dzięki obliczaniu 

zawartości białek mleka na podstawie całkowitej masy produktu (zamiast na podstawie 

suchego ekstraktu) czystość wyrobu – jeśli chodzi o zawartość białka – rośnie.   

 


