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Projekt sprawozdania (PE 355.470v01-00)
Mojca Drčar Murko
Dodatki do żywności inne niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywa 94/35/WE 
dotycząca substancji słodzących używanych w środkach spożywczych.

Projekt dyrektywy (COM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD) – akt zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 9

(9) Komitet Naukowy ds. Żywności ocenił 
informacje na temat bezpieczeństwa 
hemicelulozy sojowej i przedstawił swoją 
opinię w dniu 4 kwietnia 2003 r. Komitet 
stwierdził, że stosowanie hemicelulozy 
sojowej w niektórych wnioskowanych 
środkach spożywczych, na pewnym 
poziomie zawartości, jest dopuszczalne. A 
zatem, właściwe jest dopuszczenie tego typu 
stosowania dla niektórych celów.

(9) Komitet Naukowy ds. Żywności ocenił 
informacje na temat bezpieczeństwa 
hemicelulozy sojowej i przedstawił swoją 
opinię w dniu 4 kwietnia 2003 r. Komitet 
stwierdził, że stosowanie hemicelulozy 
sojowej w niektórych wnioskowanych 
środkach spożywczych, na pewnym 
poziomie zawartości, jest dopuszczalne. A 
zatem, właściwe jest dopuszczenie tego typu 
stosowania dla niektórych celów. Jednakże, 
mając na uwadze osoby cierpiące na 
alergie, takie stosowanie nie powinno być 
dopuszczone w środkach spożywczych, w 
których nie oczekuje się występowania 
ilości resztkowych soi.

Or. sv



PE 357.780v02-00 2/29 AM\567668PL.doc

PL

Uzasadnienie

Jeżeli stosowanie hemicelulozy sojowej zostanie rozszerzone na wszystkie wnioskowane 
środki spożywcze, poważnie ograniczy to możliwość dokonywania wyboru środków 
spożywczych przez osoby cierpiące na alergie. Stosuje się to, w szczególności, do 
podstawowych środków spożywczych, takich jak ryż i makaron, w których nie spodziewa się 
występowania ilości resztkowych soi powodującej alergie. Aromaty są dodawane do 
większości środków spożywczych w kilku etapach produkcji, stwarzając niebezpieczeństwo 
pominięcia obowiązkowego etykietowania. Niektóre dodatki mogą być stosowane zamiast 
hemicelulozy sojowej, nie powodując reakcji alergicznych.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 5 tiret 3 a (nowe) (dyrektywa 95/2/WE)

1a) W art. 5 dodaje się nowe tiret 3a
„lub
- czy w celu wykazania technologicznej 
potrzeby ustanowienia wyższych wartości 
dla określonych produktów lub grup 
produktów składa się dokumentację 
zgodnie z załącznikiem III część C."

Or. da

Uzasadnienie

Projekt Komisji jest niezgodny z opinią EFSA z 2003 r., zgodnie z którą dodatkowa ilość 
wynosząca 150 mg/kg jest konieczna tylko w przypadku niektórych produktów mięsnych, aby 
zapobiec rozwojowi mikroorganizmów, w tym Clostridium botulinum. W większości solonych 
produktów mięsnych dodatkowa ilość wynosząca 50-100 mg/kg byłaby wystarczająca. 
Powyższa poprawka dokonuje rozróżnienia pomiędzy produktami, tak aby zasadniczo 
dopuszczalna była ilość nieprzekraczająca 100 mg/kg, a tylko w przypadku azotynu 
dopuszczalna była dodatkowa ilość wynosząca 150 mg/kg dla wybranych produktów, w 
przypadku których istnieje prawdziwa technologiczna potrzeba.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 A (nowy)

Artykuł 1a
W ciągu 2 lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
projekt wprowadzający ograniczenie 
całkowitej liczby dozwolonych dodatków do 
żywności. Składając wniosek o 
dopuszczenie nowego dodatku do żywności, 
przedstawiciele branży proponują 
wycofanie innego dodatku.

Or. en

Uzasadnienie

Nieustannie zwiększająca się ilość dodatków do żywności powoduje skumulowanie wielu mało 
znaczących zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, których ocena nie jest łatwa i które mogą 
wywołać efekt synergii pomiędzy różnymi substancjami. Całkowita liczba dozwolonych 
substancji dodawanych do żywności powinna zatem być ograniczona, tak aby przedstawiciele 
branży, składając wniosek o nowe zezwolenie, powinni zaproponować wycofanie dodatku o 
niewielkim zastosowaniu.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 B (nowy)

Artykuł 1b
W ciągu 2 lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające czy warunki 
dopuszczenia ustalone w załączniku II do 
dyrektywy 89/107/EWG są nadal spełniane 
w przypadku wszystkich dopuszczonych 
dodatków do żywności, w tym barwników i 
słodzików.

Or. en
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Uzasadnienie

Kiedy przygotowywano prawodawstwo w sprawie dodatków do żywności w 1988 r., 
prawodawca nalegał, aby dodatki do żywności były zatwierdzane tylko wtedy gdy zostanie 
spełniony szereg ogólnych warunków:

• uzasadniona technologiczna potrzeba / korzyść dla konsumenta

• brak niebezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta

• brak wprowadzania konsumenta w błąd

Po ponad 15 latach od wejściu w życie ustawodawstwa, należy ocenić, czy warunki nadal są 
spełnianie przez liczne dodatki do żywności, zatwierdzone przez wspólnotę.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 C (nowy)

Artykuł 1c
Sprawozdanie, o którym mowa w art. 1b 
zwróci szczególną uwagę na wpływ na 
zdrowie dodatków do żywności, co do 
których istnieje przypuszczenie, że stanowią 
zagrożenie, między innymi E 320 
(butylohydroksyanizol - BHA), E 321 
(butylohydroksytoluen - BHT), E 385 (sól 
wapniowo-disodowa kwasu 
etylenodiaminotetraoctowego - EDTA), E 
431 (stearynian polioksyetylenu (40)); E 
432 do E 436 (polisorbaty), E 1201 
(poliwinylopirolidon) i E 1202 
(poliwinylopolipirolidon).

Or. en

Uzasadnienie

Podczas ponownej oceny bezpieczeństwa substancji dodawanych do żywności, Komisja 
powinna skoncentrować swą uwagę na substancjach, które zostały już oznaczone przez inne 
instytucje jako niebezpieczne: 

• Dodatki do żywności E 320 (butylohydroksyanizol – BHA) i E 321 
(butylohydroksytoluen - BHT) są syntetycznymi antyoksydantami, które mogą wywołać 
reakcje alergiczne. Zostały one ocenione jako prawdopodobnie rakotwórcze lub 
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nieklasyfikowalne (zgodnie Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem WHO -
IARC) i są podejrzewane o wywoływanie zaburzeń endykronologicznych, skutków 
immunologicznych i nadczynności

• Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – EDTA (E 385) jest 
syntetycznym antyoksydantem, który jest zbudowany ze związków soli mineralnych, 
które mogą zwiększyć spożycie metali ciężkich i mogą doprowadzić do problemów 
dotyczących metabolizmu. Nie jest ona dopuszczona w Australii.

• Syntetyczny środek stabilizujący stearynian polioksyetylenu (40) (E 431) może 
zawierać szkodliwe produkty uboczne (tlenek etylenowy, jedno- i dwu- glikole 
etylenowe). 

• Polisorbaty (E 432 - E 436) są syntetycznymi środkami emulgującymi, które mogą 
zawierać szkodliwe ilości resztkowe (tlenek etylenowy, glikole etylenowe), mogą 
zwiększyć wchłanianie substancji typu lipofilowe i zmodyfikować trawienie różnych 
substancji.

E 1201 (poliwinylopirolidon) i E 1202 (poliwinylopolipirolidon) mogą zawierać ilości 
resztkowe winylopirolidonu, substancji, którą uważa się za rakotwórczą u zwierząt. E1201 
została oceniona jako nieklasyfikowalna przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem 
WHO – IARC.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 10
ARTYKUŁ 2 A (nowy)

Artykuł 2a
W ciągu 2 lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat ponownej oceny 
dopuszczenia słodzika aspartame łącznie z 
historyczną oceną procesu zatwierdzenia 
dokonanego przez FDA.
Sprawozdanie to będzie również zawierało 
projekty legislacyjne zmierzające do 
poprawy oznakowania produktów 
zawierających aspartame, szczególnie w 
celu ochrony osób zagrożonych, takich jak 
kobiety ciężarne, niemowlęta i małe dzieci.
Komisja, biorąc pod uwagę wszelkie 
dostępne dane, zbada ponownie 
ograniczenia w zastosowaniu tradycyjnego 
słodzika stevia.
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Uzasadnienie

Zastosowanie aspartame zwiększa narażenie na jego metabolity matanol/formaldehyd i 
fenyloalanin i stwierdzono, że wywołują one m.in. bóle głowy, mdłości i reakcje alergiczne, w 
szczególności w przypadku osób zagrożonych. Jego rozpowszechnione stosowanie powinno 
zatem być ponownie zbadane przez Komisję i stosowne komisje naukowe, biorąc pod uwagę 
wszelkie dostępne dane i z poszanowaniem zasady przezorności. 
Potrzebna jest historyczna ocena, ponieważ wydaję się oczywiste, że pierwotne badania nie 
wykazały bezpieczeństwa aspartame. Niemniej kolejne zatwierdzenia są oparte głównie na
ocenie wydanej przez FDA.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 11
ARTYKUŁ 2 A (nowy)

Artykuł 2a
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat wprowadzenia w dyrektywie 
94/35/WE nowej kategorii dla „napojów 
sportowych" - sektora produktów 
utworzonego w celu spełnienia 
szczególnych wymogów odżywczych. 
Sprawozdanie to analizuje między innymi 
ograniczenie zastosowania słodzików w 
produktach „o zmniejszonej wartości 
energetycznej lub bez dodatku cukru", z 
obecnego progu 30% do 25%.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że nie istnieje produkt standardowy dla celów porównawczych, słodzik powinien być 
dodawany w takich ilościach, aby w przypadku zastąpienia przez cukier wartość energetyczna 
produktu była niższa o 30% niż w przypadku produktu z pełną zawartością cukru. Wymaga to 
dodawania większej ilości słodzika niż jest to konieczne, aby zagwarantować odpowiedni 
smak i spełnić wymogi odżywcze, co powoduje, że produkt jest za słodki.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 12
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA A A) (nowa)

Załącznik III część B (dyrektywa 95/2/WE)

aa) W części B wprowadza się następujące 
zmiany:
Dodaje się następujący tekst:
„2a. Zastosowanie siarczynów musi być 
oznaczone na opakowaniu produktu w celu 
ostrzeżenia osób cierpiących na alergie i 
astmę przed zawartością siarczanów i 
siarczynów w środku spożywczym"

Or. en

Uzasadnienie

Siarczany i siarczyny mogą być niebezpieczne dla osób cierpiących na alergie i astmę. Jest 
zatem istotne, aby wyraźne oznaczenie ostrzegało zainteresowanych konsumentów o 
obecności tych dodatków w żywności.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 13
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA A A) (nowa)

Załącznik III część B (dyrektywa 95/2/WE)

Tekst proponowany przez Komisję

Skorupiaki i głowonogi

- gotowane 50

Poprawki Parlamentu

Skorupiaki i głowonogi

- gotowane 150
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Uzasadnienie

Maksymalny poziom wyrażony jako SO2 zostaje zmieniony, w celu skorygowania „błędu 
technicznego” w dyrektywie 95/2/WE, ponieważ dozwolone poziomy dwutlenku siarki są w 
sposób nieuzasadniony dużo niższe dla skorupiaków gotowanych niż dla surowych.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 14
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA A A) (nowa)

Załącznik III część B (dyrektywa 95/2/WE)

Tekst proponowany przez Komisję

Skorupiaki i głowonogi

-gotowane 50(1)

Poprawki Parlamentu

Skorupiaki i głowonogi

-gotowane 50(1)

-skorupiaki z rodzin: Paneidae, Solenceridae, Aristeidae:

- do 80 jednostek 135(1) 
- pomiędzy 80 a 120 jednostek 180(1)

- ponad 120 jednostek 270(1)

Or. es

Uzasadnienie

Podczas przyjmowania dyrektywy wdrażającej ustalono, że gotowanie zmniejsza o jedną 
trzecią poziom siarczynów w stosunku do jego poziomu w świeżych skorupiakach. 
Doświadczenie wykazało, że tak się nie dzieje i że poziom ten jest zmniejszany o najwyżej 
10%. Fakt ten oraz fakt, że obowiązujący poziom wynoszący 50 mg/kg nie chroni gotowanych 
krewetek przed melanozą, dowodzi, że obecny maksymalny poziom SO2 w gotowanych 
produktach musi zostać uzgodniony z maksymalnym poziomem dopuszczonym obecnie dla 
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świeżych skorupiaków. Nie jest to kwestia wzrostu obecnie stosowanych ilości siarczynów w 
skorupiakach, ale skorygowanie błędu.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 15
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA A A) (nowa)

Załącznik III część B (dyrektywa 95/2/WE)

Poprawki Parlamentu

aa) W części B dodaje się następujące wiersze: 

Winogrona vitis labrusca 10 mg/kg
Świeże lychees 10 mg/kg

Or. en

Uzasadnienie

Jest to bardzo ważne zarówno dla konsumentów jak i dla branży, w celu zapewnienia ciągłej 
dostępności tych popularnych produktów.

SO2 jest potrzebny, aby zapobiec rozwojowi pleśni na winogronach vitis labrusca, która 
powoduje psucie się winogron, i aby zapobiec kwaśnieniu świeżych lychees. Potrzebny jest 
nowy wpis do Załącznika III części B dyrektywy 95/2, aby zapewnić dostępność tych 
produktów. Jako że produkty te są już w sprzedaży w wielu Państwach Członkowskich, 
dodanie tego wpisu daje jasność prawną i prawdopodobnie nie przyczyni się znacząco do 
spożycia dwutlenku siarki.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 16
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA A A) (nowa)

Załącznik III część B (dyrektywa 95/2/WE)

Tekst proponowany przez Komisję

Butelkowane łutówki, rehydratowane owoce suszone i 
lychees

100 mg/kg

Poprawki Parlamentu

aa) W części B tabeli wprowadza się 



PE 357.780v02-00 10/29 AM\567668PL.doc

PL

następujące zmiany: 

Przetworzone owoce suszone 650 mg/kg
Butelkowane łutówki i lychees 100 mg/kg

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta koryguje nieprawidłowość w dyrektywie 95/2/WE przez podniesienie 
dopuszczalnego poziomu SO2 w rehydratowanych owocach suszonych ze 100 mg/kg do 650 
mg/kg. Obowiązujący maksymalny poziom wynoszący 100 mg/kg SO2 dla rehydratowanych 
owoców suszonych zapobiega zastosowaniu owoców suszonych w produkcji środków 
spożywczych takich jak puszkowane kompoty owocowe lub owoce śniadaniowe 
przygotowywane z soków owocowych – ponieważ brak jest mechanizmu sprowadzającego 
nadmiar SO2 poniżej 100 mg/kg, ciągle produkując handlowo dopuszczalny produkt. Istnieje 
sprzeczność pomiędzy dopuszczaniem maksymalnych poziomów dla owoców suszonych 
wynoszących 2000 mg/kg, a dla dalej przetworzonych (np. ponownie nawodnionych) owoców 
– tylko 100 mg/kg.

Poprawkę złożyli Horst Schnellhardt i Thomas Ulmer

Poprawka 17
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 3 LITERA B)

Załącznik III, Część C (dyrektywa 95/2/WE) Tekst proponowany przez Komisję

E 249

E 250

Azotyn potasu*

Azotyn sodu*

Produkty mięsne

Sterylizowane produkty mięsne (Fo > 
3,00)**

Wiltshire cured bacon and ham

Dry cured bacon and ham

Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg

100 mg/kg
wyrażone jako NaNo2

175 mg/kg ilości 
resztkowych

175 mg/kg ilości 
resztkowych

10 mg/kg ilości 
resztkowych 
wyrażone jako NaNo2
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E 251
E 252

Azotan sodu
Azotan potasu

Produkty mięsne niepoddawane 
obróbce cieplnej

Wiltshire cured bacon and ham

Dry cured bacon and ham

Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg 
wyrażone jako NaNo3

250 mg/kg ilości 
resztkowych 

250 mg/kg ilości 
resztkowych

10 mg/kg ilości 
resztkowych 
wyrażone jako NaNo3

E 251

E 252

Azotan sodu

Azotan potasu

Sery twarde, półtwarde i półmiękkie

Odpowiedniki serów bazujące na 
produktach mlecznych

Marynowany śledź i szprot

150 mg/kg w mleku 
do produkcji sera
150 mg/kg w mleku 
do produkcji sera
500 mg/kg wyrażone 
jako NaNo3

Poprawki Parlamentu

E 
24
9

Azotyn 
potasu*

Produkty mięsne 150 mg/kg

E 
25
0

Azotyn sodu* Sterylizowane produkty mięsne 
(Fo > 3,00)**

100 mg/kg 
wyrażone jako 
NaNo2

Wiltshire cured bacon and ham 175 mg/kg ilości 
resztkowych

Dry cured bacon and ham 175 mg/kg ilości 
resztkowych

Cured tongue, jellied veal, 
brisket

10 mg/kg ilości 
resztkowych 
wyrażone jako 
NaNo2

Dry and wet cured ham 50 mg/kg ilości 
resztkowych

E 
25
1

Azotan sodu Produkty mięsne niepoddawane 
obróbce cieplnej

150 mg/kg 
wyrażone jako 
NaNo3



PE 357.780v02-00 12/29 AM\567668PL.doc

PL

E 
25
2

Azotan potasu 

Wiltshire cured bacon and ham 250 mg/kg ilości 
resztkowych

Dry cured bacon and ham 250 mg/kg ilości 
resztkowych

Cured tongue, jellied veal, 
brisket

10 mg/kg ilości 
resztkowych 
wyrażone jako 
NaNo3

Dry and wet cured ham 250 mg/kg ilości 
resztkowych

Dry sausages, wędzone przez co 
najmniej 4 tygodnie w proporcji 
wody do białka wynoszącej 
<=1.7

100mg/kg ilości 
resztkowych

E 
25
1

E 
25
2

Azotan sodu

Azotan potasu

Sery twarde, półtwarde i 
półmiękkie
Odpowiedniki serów bazujące na 
produktach mlecznych

Marynowany śledź i szprot

150 mg/kg w 
mleku do 
produkcji sera

150 mg/kg w 
mleku do 
produkcji sera
500 mg/kg
wyrażone jako 
NaNo3

Or. de

Uzasadnienie

Proponuje się, aby w przypadku tradycyjnych niemieckich produktów, suchych i mokrych 
szynek takich jak szynka Black Forest, obowiązujące przepisy zostały utrzymane (50 mg 
azotynu/kg i 250 mg azotanu/kg ilości resztkowych w produkcie końcowym), jak to jest na 
przykład w przypadku specjalnych przepisów dla produktów z Anglii. EFSA ustaliła, że 
zastosowanie azotanów i azotynów przyczynia się do mikrobiologicznego bezpieczeństwa i 
chroni tradycyjny smak, kolor i antyoksydacyjną stabilność.

Proponuje się, aby w przypadku tradycyjnych niemieckich kiełbas przyznano odstępstwo dla 
100 mg azotanu/kg ilości resztkowych w produkcie końcowym, jak to jest na przykład w 
przypadku specjalnych przepisów dla produktów z Anglii. EFSA ustaliła, że zastosowanie 
azotanów i azotynów przyczynia się do mikrobiologicznego bezpieczeństwa i chroni 
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tradycyjny smak, kolor i antyoksydacyjną stabilność.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 18
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA B)

Załącznik III część C (dyrektywa 95/2/WE)

Tekst proponowany przez Komisję

„
Nr 
E 

Nazwa Środek spożywczy Maksymalna ilość, 
którą można dodać 
w trakcie produkcji

„E 
24
9

Azotyn 
potasu*

Produkty mięsne 150 mg/kg
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E 
25
0

Azotyn sodu* Sterylizowane produkty mięsne 
(Fo > 3,00)**

Wiltshire cured bacon and ham
Dry cured bacon and ham
Cured tongue, jellied veal, 
brisket

100 mg/kg 
wyrażone jako 
NaNo2

175 mg/kg ilości 
resztkowych
175 mg/kg ilości 
resztkowych
10 mg/kg ilości 
resztkowych 
wyrażone jako 
NaNo2

E 
25
1

E 
25
2

Azotan sodu

Azotan potasu

Produkty mięsne niepoddawane 
obróbce cieplnej

Wiltshire cured bacon and ham

Dry cured bacon and ham
Cured tongue, jellied veal, 
brisket

150 mg/kg 
wyrażone jako 
NaNo3

250 mg/kg ilości 
resztkowych

250 mg/kg ilości 
resztkowych

10 mg/kg ilości 
resztkowych 
wyrażone jako 
NaNo3

E 
25
1

E 
25
2

Azotan sodu

Azotan potasu

Sery twarde, półtwarde i 
półmiękkie

Odpowiedniki serów bazujące na 
produktach mlecznych

Marynowany śledź i szprot

150 mg/kg w 
mleku do 
produkcji sera

150 mg/kg w 
mleku do 
produkcji sera

500 mg/kg 
wyrażone jako 
NaNo3

Poprawki Parlamentu

„
Nr 
E 

Nazwa Środek 
spożywczy

Maksymalna 
ilość resztkowa

Maksymalna 
ilość, którą 
można dodać 
w trakcie 
produkcji
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„E 
24
9 

Azotyn 
potasu*

Produkty 
mięsne

100 mg/kg 150 mg/kg
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E 
25
0

Azotyn 
sodu*

Sterylizowane 
produkty 
mięsne (Fo > 
3,00)**

100 mg/kg 100 mg/kg 
wyrażone jako 
NaNo2

Wiltshire 
cured bacon 
and ham

175 mg/kg

Dry cured 
bacon and 
ham

175 mg/kg

Cured tongue, 
jellied veal, 
brisket

10 mg/kg
wyrażone jako 

NaNo2

E 
25
1

Azotan 
sodu

Produkty 
mięsne 
niepoddawane 
obróbce 
cieplnej

100 mg/kg 150 mg/kg 
wyrażone jako 
NaNo3

E 
25
2

Azotan 
potasu

Wiltshire 
cured bacon 
and ham

250 mg/kg

Dry cured 
bacon and 
ham

250 mg/kg

Cured tongue, 
jellied veal, 
brisket

10 mg/kg
wyrażone jako 
NaNo2

E 
25
1

Azotan 
sodu

Sery twarde, 
półtwarde i 
półmiękkie

50 mg/kg 150 mg/kg w 
mleku do 
produkcji sera

E 
25
2

Azotan 
potasu

Odpowiedniki 
serów 
bazujące na 
produktach 

50 mg/kg 150 mg/kg w 
mleku do 
produkcji sera
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mlecznych
Marynowany 
śledź i szprot

200 mg/kg; 
wyrażone jako 
NaNo2

500 mg/kg 
wyrażone jako 
NaNo3

Or. en

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 19
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA B)

Załącznik III część C (dyrektywa 95/2/WE)

Tekst proponowany przez Komisję

E 249 Azotyn potasu * Produkty mięsne 150 mg/kg

Poprawki Parlamentu

E 249 Azotyn potasu * (1) Produkty mięsne 100 mg/kg

(1) Wartości przekraczające 150 mg/kg mogą zostać określone dla poszczególnych 
produktów, zob. art. 5.

Or. da

Uzasadnienie

Projekt Komisji jest niezgodny z opinią EFSA z 2003 r., zgodnie z którą dodatkowa ilość 
wynosząca 150 mg/kg jest konieczna tylko w odniesieniu do niektórych produktów mięsnych, 
aby zapobiec rozwojowi mikroorganizmów, w tym Clostridium botulinum. W większości 
solonych produktów mięsnych, dodatkowa ilość wynosząca 50-100 mg/kg byłaby 
wystarczająca. Powyższa poprawka dokonuje rozróżnienia pomiędzy produktami, tak aby 
zasadniczo dopuszczalne było do 100 mg/kg, a tylko w przypadku azotynu dopuszczalna była 
dodatkowa ilość wynosząca 150 mg/kg dla wybranych produktów, tam, gdzie istnieje 
prawdziwa technologiczna potrzeba.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 20
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA B)

Załącznik III część C (dyrektywa 95/2/WE)
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Tekst proponowany przez Komisję

E 249 Azotyn potasu * Produkty mięsne 150 mg/kg
E 250 Azotyn sodu *

Poprawki Parlamentu

E 249 Azotyn potasu * (1) Produkty mięsne 100 mg/kg
E 250 Azotyn sodu *(1)

(1) Wartości przekraczające 150 mg/kg mogą zostać określone dla poszczególnych 
produktów, zob. art. 5.

Or. da

Uzasadnienie

Projekt Komisji jest niezgodny z opinią EFSA z 2003 r., zgodnie z którą dodatkowa ilość 
wynosząca 150 mg/kg jest konieczna tylko w odniesieniu do niektórych produktów mięsnych, 
aby zapobiec rozwojowi mikroorganizmów, w tym Clostridium botulinum. W większości 
solonych produktów mięsnych, dodatkowa ilość wynosząca 50-100 mg/kg byłaby 
wystarczająca. Powyższa poprawka dokonuje rozróżnienia pomiędzy produktami, tak aby 
zasadniczo dopuszczalne było do 100 mg/kg, a tylko w przypadku azotynu dopuszczalna była 
dodatkowa ilość wynosząca 150 mg/kg dla wybranych produktów, tam, gdzie istnieje 
prawdziwa technologiczna potrzeba.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 21
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA B A) (nowa)

Załącznik III część C (dyrektywa 94/35/WE)

aa) W części C skreśla się następujące 
wiersze:

E 234 Nizyna (1) Puddingi z kaszy manny i tapioki 
i produkty podobne

3 mg/kg

Ser dojrzały i przetworzony 12,5 mg/kg

Gęsta śmietana 10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg
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E 235 Natamycyna Powierzchniowa obróbka:

- serów twardych, półtwardych i 
półmiękkich

- kiełbasy suszonej i twardej 1 mg/dm² 
powierzchni 
(nie głębiej niż 
5 mm)

Or. en

Uzasadnienie

Nizina i natamycyna są antybiotykami. Natamycyna jest stosowana w leczeniu ludzi, a 
odporności na nią można całkowicie uniknąć. W komunikacie w sprawie strategii 
wspólnotowej przeciwko odporności na antybiotyki (COM (2001)333) Komisja ogłosiła, że 
„dokona przeglądu bezpieczeństwa i potrzeby stosowania tych substancji." Przegląd ten 
powinien być podjęty obecni, i dopóki bezpieczeństwo tych dodatków nie zostanie naukowo 
potwierdzone, powinny być one zakazane.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 22
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA C A) (nowa)

Załącznik III część D (dyrektywa 95/2/WE)

ca) W części D dodaje się następujący 
wiersz:

E

3
1
9 

Tributylhydroc
hinon (TBHQ)1

Tłuszcze i oleje zasadniczo wolne 
od wody

200 mg/kg 
(wyrażone 
jako 
zawartość w 
tłuszczu)

Emulsje zawierające mniej niż 
80% tłuszczu
Emulsje tłuste głównie typu olej w 
wodzie, w tym produkty mieszane 
i/lub perfumowane na podstawie 
emulsji tłustych.
Tran 200 mg/kg
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Margaryna i produkty podobne 200 mg/kg 
(wyrażone 
jako 
zawartość w 
tłuszczu)

Mieszanki margaryny i masła
Chleb i produkty podobne 200 mg/kg 

(wyrażone 
jako 
zawartość w 
tłuszczu)

Drobne wyroby piekarnicze
Słodycze na bazie kakao, w tym 
czekolada
Słodycze na bazie cukru
Przekąski (snack) na bazie 
zbożowej
Ryby mrożone, filety rybne i 
wyroby z ryb, w tym z mięczaków, 
skorupiaków i jeżowców 

200 mg/kg

(wyrażone 
jako 
zawartość w 
tłuszczu)

Przyprawy 200 mg/kg 
(wyrażone 
jako 
zawartość w 
tłuszczu)

Zupy i wywary
Liofilizowane mięso
Sosy
Przetworzone orzechy
Olejki eteryczne 200 mg/kg
Substancje zapachowe

1 Pojedynczo lub w połączeniu z BHA, BHT i galusanem propylu

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie tributylhydrochinonu (TBHQ) jako nowego antyoksydantu do stosowania w 
olejach, tłuszczach i środkach spożywczych na maksymalnym poziomie 200mg/kg po 
uzyskaniu pozytywnej opinii EFSA w dniu 12 lipca 2004 r.
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TBHQ jest stosowany w stabilizujących olejach, tłuszczach i środkach spożywczych przeciwko 
oksydacyjnemu psuciu się, opóźniając rozwój jełczenia w produktach i przedłużając ich okres 
przydatności do spożycia. 
TBHQ nie odbarwia się podczas stosowania w obecności żelaza i nie wytwarza 
wyczuwalnego zapachu ani smaku, po dodawaniu do różnych olei, tłuszczów i środków 
spożywczych. Ma wysoką rozpuszczalność w środkach spożywczych, tłuszczach i olejach i 
może być łączony z innymi istniejącymi antyoksydantami, takimi jak BHA i BHT w celu 
wytwarzania wysoko efektywnych kombinacji antyoksydantów.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 23
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 3 LITERA C A) (nowa)

Załącznik III część D (dyrektywa 95/2/WE)

Tekst proponowany przez Komisję

E 968 Erytrytol Ogólnie środki spożywcze (z 
wyjątkiem napojów i środków 
spożywczych, o których mowa w 
art. 2 ust. 3)

quantum satis 

Ryby, skorupiaki, mięczaki 
i głowonogi, nieprzetworzone, 
mrożone i głęboko zamrożone

quantum satis

Likiery quantum satis
(Do celów 
innych niż
słodzenie)

Poprawki Parlamentu

E 968 Erytrytol Ogólnie środki spożywcze 
(z wyjątkiem napojów i środków 
spożywczych, o których mowa 
w art. 2 ust. 3)

quantum satis 

Ryby, skorupiaki, mięczaki 
i głowonogi, nieprzetworzone, 
mrożone i głęboko zamrożone

quantum satis

Likiery quantum satis

Aromatyzowane napoje 
bezalkoholowe

15 g/l
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Napoje na bazie mleka 15 g/l
Napoje na bazie kawy, herbaty, 
wyciągów z ziół

15 g/l

Napoje zamrożone (napoje 
topniejące)

15 g/l

(Do celów 
innych niż
słodzenie)

Or. es

Uzasadnienie

Wysoka tolerancja trawienia erytrytolu umożliwia bezpieczne stosowanie go w napojach 
bezalkoholowych. W 16 państwach spoza Unii Europejskiej jego stosowanie jest dozwolone 
do poziomu wynoszącego 35 g/l. Na poziomie tutaj proponowanym (15 g/l), jego 
zastosowanie doprowadziłoby do spożycia 7,5 g erytrytolu przy spożyciu 0,5 l napoju. Ilość ta 
jest o 25% mniejsza od dawki zbadanej i uznanej za niewywołującą skutków 
przeczyszczających u dorosłych, przy czym badanie przeprowadzono w najtrudniejszych 
warunkach wprowadzania do żołądka, np. w pojedynczej dawce, w roztworze wodnym i na 
pusty żołądek. Jego poziom tolerancji może zostać porównany ze spożyciem 0,5 l soku 
jabłkowego, który zawiera sorbitol w postaci naturalnej o średnim poziomie stężenia 
wynoszących 4 g na litr (sok jabłkowy może naturalnie zawierać do 7 g sorbitolu na litr).

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 24
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 4 LITERA C)

Załącznik IV (dyrektywa 95/2/WE)

Tekst proponowany przez Komisję

”E 
426 Hemiceluloza

sojowa

Napoje na bazie mlecznej
Suplementy żywnościowe 
określone w dyrektywie 
2002/46/WE

Sosy zemulgowane
Pieczywo

Makarony

5 g/l
1,5 g/kg

30 g/l
10 g/kg
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Ryż
Przetwarzane produkty z 
ziemniaków i ryżu (łącznie z 
mrożonymi, głęboko 
zamrożonymi, schłodzonymi 
oraz suszonymi)

Ziemniaki wstępnie 
podsmażone mrożone i 
głęboko zamrożone 
Liofilizowane, 
skoncentrowane, mrożone i 
głęboko zamrożone 
przetwory z jajek
Słodycze żelowe, z 
wyłączeniem żelowych 
minikubeczków

Aromaty

10 g/kg
10 g/kg
10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

1,5 g/kg

Poprawki Parlamentu

"E 
426

Hemiceluloza
sojowa

Napoje na bazie mlecznej 5 g/l

Suplementy żywnościowe 
określone w dyrektywie 
2002/46/WE

1,5 g/kg

Sosy zemulgowane 30 g/l

Pieczywo 10 g/kg

Przetwarzane produkty z 
ziemniaków i ryżu 
(łącznie z mrożonymi, 
głęboko zamrożonymi, 
schłodzonymi oraz 
suszonymi)

10 g/kg

Ziemniaki wstępnie 
podsmażone mrożone i 
głęboko zamrożone

10 g/kg

Liofilizowane, 
skoncentrowane, mrożone 
i głęboko zamrożone 
przetwory z jajek

10 g/kg

Słodycze żelowe, z 
wyłączeniem żelowych 

10 g/kg
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minikubeczków

Or. sv

Uzasadnienie

Jeżeli stosowanie hemicelulozy sojowej zostanie rozszerzone w celu włączenia wszystkich 
wnioskowanych środków spożywczych, poważnie ograniczy to możliwość dokonywania 
wyboru dotyczącego żywności przez osoby cierpiące na alergie. Stosuje się to w szczególności 
do podstawowych środków spożywczych, takich jak ryż i makaron, w których nie spodziewa 
się występowania ilości resztkowych soi powodującej alergie. Aromaty są dodawane do 
większości środków spożywczych w kilku etapach produkcji, stwarzając niebezpieczeństwo 
pominięcia obowiązkowego etykietowania. Niektóre dodatki do żywności mogą być stosowane 
zamiast hemicelulozy sojowej, nie powodując reakcji alergicznych.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 25
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 4 LITERA C)

Załącznik IV E 426, notatka po tabeli (nowa) (dyrektywa 95/2/WE)

W przypadku hemicelulozy pozyskiwanej z 
genetycznie zmodyfikowanej soi produkt 
oznaczany jest jako „zawierający 
hemicelulozę sojową pozyskaną z 
modyfikowanej genetycznie soi.".

Or. en

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 26
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 4 LITERA C A) (nowa)

Załącznik IV (dyrektywa 95/2/WE)

ca) Dodaje się następujący wiersz:

E XXX Sól 
aluminiowa 
oktenylobursz
tynianu 
skrobiowego 
(SAOS)

Preparaty witaminowe i 
odżywcze do zastosowania w 
dietetycznych suplementach 
żywnościowych

Quantum satis
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Or. en

Uzasadnienie

Włączenie soli aluminiowej oktenylobursztynianu skrobiowego (SAOS) jako środka 
przeciwdziałającego zlepianiu do stosowania w witaminach i preparatach odżywczych do 
stosowania w środkach spożywczych do Załącznika IV do dyrektywy 1995/2/WE, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności (Scientific Committee for Food - SCF).

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 27
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 4 LITERA C A) (nowy)

Załącznik IV (dyrektywa 95/2/WE)

ca) Skreśla się następujące wiersze:

E 
520 

Siarczan glinowy Białko jajka 30 mg/kg

E 
521 

Siarczan sodowo-
glinowy

Kandyzowane, 
krystalizowane i 
mrożone owoce i 
warzywa

200 mg/kg
Osobno lub w 
połączeniu, 
wyrażone jako 
glin

E 
522 

Siarczan potasowo-
glinowy

E 
523

Siarczan amonowo-
glinowy

Or. en

Uzasadnienie

Te substancje dodawane do żywności uwalniają glin, który może doprowadzić do zatrucia i 
prawdopodobnie przyczynia się do choroby Alzheimera. Glin może odkładać się w nerkach 
osób cierpiących na niektóre dysfunkcje nerek. Dlatego też stosowanie tych dodatków 
powinno być zabronione.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 28
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 4 (C D) (nowy)

Załącznik IV (dyrektywa 95/2/WE)

cd) Skreśla się następujący wiersz:

E 541 Siarczan sodowo-
glinowy, kwasowy

Drobne wyroby piekarnicze
(jedynie scones i pieczywo 
biszkoptowe)

1 g/kg 
wyrażone jako 
glin

Or. en

Uzasadnienie

Ta substancja dodawana do żywności uwalnia glin, który może doprowadzić do zatrucia i 
prawdopodobnie przyczynia się do choroby Alzheimera. Glin może odkładać się w nerkach 
osób cierpiących na niektóre dysfunkcje. Dlatego też stosowanie siarczanu sodowo-glinowego 
powinno być zabronione.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 29
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 4 LITERA C C) (nowa)

Załącznik IV (dyrektywa 95/2/WE)

cc) Skreśla się następujące wiersze: 

E 620 
E 621
E 622

kwas glutaminowy 
glutaminian sodu
glutaminian potasu

Ogólnie środki spożywcze 
(z wyjątkiem określonych w 
art. 2 ust. 3)

10 g/kg 
pojedynczo 
lub łącznie 

10 g/kg 
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E 623
E 624
E 625

diglutaminian wapnia 
glutaminian monoamonowy
diglutaminian magnezu

Przyprawy quantum satis

Or. en

Uzasadnienie

Te wzmacniacze smaku mogą powodować w niektórych przypadkach objawy nerwowe 
(obniżenie czucia w szyi, ramionach i plecach) i nieregularne bicie serca. Podczas testowania 
na zwierzętach powodowały powtarzające się zaburzenia u szczurów. Prawdopodobnie 
wywołują one również problemy u osób cierpiących na astmę.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 30
ZAŁĄCZNIK II PUNKT LITERA B A) (nowa)

Załącznik (dyrektywa 94/35/WE)

ba) W E 950 pod „Napojami bezalkoholowymi” dodaje się następujący tekst:

„E 950 Acesulfame K - Napoje na bazie wody 
przeznaczone do umożliwienia 
intensywnego wysiłku 
mięśniowego, zwłaszcza dla osób 
uprawiających sport

250 mg/l"

Or. en

Uzasadnienie

Napoje na bazie wody przeznaczone do umożliwienia intensywnego wysiłku mięśniowego, 
zwłaszcza dla osób uprawiających sport, zawierają zarówno cukry jak i słodziki, aby 
spełniały specyficzne wymagania dotyczące składu. Jednakże obowiązujący wpis zmusza do 
dodawania większej ilości słodzika niż jest to konieczne do uzyskania optymalnego smaku, co 
prowadzi do tego, że osoby uprawiające sport uważają te napoje za zbyt słodkie. Niniejszy 
wpis umożliwi producentom stosowanie mniejszej ilości słodzika w produkcji tych napojów, 
dzięki czemu będą one w większym stopniu akceptowane przez konsumentów.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 31
ZAŁĄCZNIK II PUNKT LITERA B B) (nowa)

Załącznik (dyrektywa 94/35/WE)

bb) W E 951 pod „Napojami 
bezalkoholowymi” dodaje się następujący 
tekst:
„E 951 Aspartame - Napoje na bazie wody 

przeznaczone do umożliwienia 
intensywnego wysiłku 
mięśniowego, zwłaszcza dla osób 
uprawiających sport

400 mg/l"

Or. en

Uzasadnienie

Napoje na bazie wody przeznaczone do umożliwienia intensywnego wysiłku mięśniowego, 
zwłaszcza dla osób uprawiających sport, zawierają zarówno cukry jak i słodziki, aby 
spełniały specyficzne wymagania dotyczące składu. Jednakże obowiązujący wpis zmusza do 
dodawania większej ilości słodzika niż jest to konieczne do uzyskania optymalnego smaku, co 
prowadzi do tego, że osoby uprawiające sport uważają te napoje za zbyt słodkie. Niniejszy 
wpis umożliwi producentom stosowanie mniejszej ilości słodzika w produkcji tych napojów, 
dzięki czemu będą one w większym stopniu akceptowane przez konsumentów.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 32ZAŁĄCZNIK II, PUNKT (B A) (nowy)

Załącznik (dyrektywa 94/35/WE)

ba) Wszystkie wiersze dotyczące stosowania 
E 952 (kwas cyklaminowy i jego sole: 
sodowa i wapniowa) zostają wykreślone z 
załącznika

Or. en

Uzasadnienie

Udowodniono, że kwas cyklaminowy, który nie jest dopuszczony przez US-FDA, obniża 
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poziom testosteronu i powoduje atrofię jąder u szczurów. Podejrzewa się, że ma on 
rakotwórcze skutki, a ADI ustalony na 7mg/kg bw jest łatwo przekraczany z uwagi na jego 
obecność w wielu napojach bezalkoholowych i innych produktach.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 33
ZAŁĄCZNIK II PUNKT LITERA C) (nowa)

Załącznik (dyrektywa 94/35/WE)

bc) W E 955 pod “Napojami bezalkoholowymi” dodaje się następujący tekst: 
„E 955 Sucralose - Napoje na bazie wody 

przeznaczone do umożliwienia 
intensywnego wysiłku 
mięśniowego, zwłaszcza dla osób 
uprawiających sport

250 mg/l"

Or. en

Uzasadnienie

Napoje na bazie wody przeznaczone do umożliwienia intensywnego wysiłku mięśniowego, 
zwłaszcza dla osób uprawiających sport, zawierają zarówno cukry jak i słodziki, aby 
spełniały specyficzne wymagania dotyczące składu. Jednakże obowiązujący wpis zmusza do 
dodawania większej ilości słodzika niż jest to konieczne do uzyskania optymalnego smaku, co 
prowadzi do tego, że osoby uprawiające sport uważają te napoje za zbyt słodkie. Niniejszy 
wpis umożliwi producentom stosowanie mniejszej ilości słodzika w produkcji tych napojów, 
dzięki czemu będą one w większym stopniu akceptowane przez konsumentów.
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