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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0972/2011, którą złożyła C. C. (Rumunia) w sprawie stosowania 
barwnika E-120 (kwasu karminowego) w keczupie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sądzi, że przepisy o stosowaniu barwnika E-120 (kwasu karminowego) 
w keczupie są niejasne. W tym kontekście odnosi się ona do rumuńskich przepisów, 
rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 94/36/WE w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych. Domaga 
się ona wyjaśnień.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składająca petycję odnosi się do różnych aktów prawnych dotyczących dodatków do 
żywności i klasyfikacji żywności według kategorii. Komisja pragnie wyjaśnić, że stosowanie 
dodatków do żywności zostało w Unii Europejskiej zharmonizowane i reguluje je 
rozporządzenie (WE) nr 1333/20081. Przedmiotowe rozporządzenie zastępuje wcześniejsze 
dyrektywy i decyzje dotyczące dodatków do żywności, tj. m.in. dyrektywę 94/36/WE2. 
Jednak unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz 

                                               
1Rozporządzenie 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).
2Dyrektywa 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników 
używanych w środkach spożywczych, Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 13.



PE485.995v01-00 2/2 CM\896439PL.doc

PL

warunków ich stosowania (tj. załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zmieniony 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1129/2011.1) będzie obowiązywał od dnia 1 czerwca 
2013 r. Do tego dnia niektóre przepisy wcześniejszych dyrektyw będą nadal miały 
zastosowanie (tak jak również art. 2 ust. 1 do ust. 6, ust. 8, 9 i 10 oraz załączniki I–V do 
dyrektywy 94/36/WE).

W załączniku II do przedmiotowej dyrektywy wyszczególniono środki spożywcze, które nie 
mogą zawierać dodatkowych barwników, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to specjalnie 
przewidziane w załączniku III, IV lub V. Załącznik II obejmuje też sosy na bazie pomidorów 
(punkt 16), do których zalicza się keczup. Jako że sosy na bazie pomidorów nie zostały 
uwzględnione w załączniku III, IV lub V do dyrektywy 94/36/WE, Komisja jest zdania, że 
stosowanie E 120 w keczupie nie jest dozwolone.

W celu wyjaśnienia tej kwestii Komisja opracowuje obecnie dokument zawierający wytyczne 
dotyczące opisów kategorii żywności w systemie kategorii żywności zawartym 
w rozporządzeniu (UE) nr 1129/2011. Dokument ten będzie zawierał bardziej szczegółowy 
opis kategorii żywności zawartych w rozporządzeniu. Będzie on gotowy przed dniem, od 
którego będzie obowiązywał załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zmieniony 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1129/2011, tj. przed dniem 1 czerwca 2013 r. 

Na koniec Komisja pragnie podkreślić, że ani rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień, ani Ogólna norma dla dodatków do żywności (Codex 
General Standard for Food Additives), nie odnoszą się do dodatków do żywności 
zatwierdzonych w Unii Europejskiej.

Wniosek

Komisja uważa, że stosowanie barwnika spożywczego E 120 w keczupie nie jest dozwolone.

                                               
1Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu 
dodatków do żywności, Dz.U. L 295 z 12.11.2011, s. 1. 


