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Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 26
Punkt 3 preambuły

(3) Niniejsze rozporządzenie uchyla 
obowiązujące dyrektywy i decyzje 
dotyczące dodatków do żywności 
dopuszczonych do stosowania w środkach 
spożywczych w celu zapewnienia 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi i interesów 
konsumentów poprzez wprowadzenie 
procedur zbiorczych i uproszczonych.

(3) Niniejsze rozporządzenie uchyla 
obowiązujące dyrektywy i decyzje 
dotyczące dodatków do żywności 
dopuszczonych do stosowania w środkach 
spożywczych w celu zapewnienia 
efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska 
naturalnego i interesów konsumentów, w 
tym konsumentów nietolerujących 
niektórych substancji, poprzez 
wprowadzenie procedur zbiorczych i 
uproszczonych.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególną uwagę należy zwrócić na grupy najbardziej narażone oraz osoby cierpiące na 
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alergie. Większość z nich powinna mieć możliwość spożywania żywności dostępnej w 
zwykłych sklepach, bez konieczności poszukiwania specjalnej żywności dietetycznej. Z tego 
względu jednym z kryteriów udzielania zezwoleń na mocy niniejszego rozporządzenia 
powinien być wymóg, aby dana substancja lub jej stosowanie nie ograniczały asortymentu 
żywności dostępnej dla osób cierpiących na alergie. Termin “nietolerujący” jest szerszy niż 
“uczulony na”, ponieważ obejmuje zarówno osoby, które mają trudności z trawieniem 
niektórych substancji dodawanych do żywności, jak i te, które cechują specyficzne reakcje 
alergiczne. 

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 27
Punkt 7 preambuły

(7) Dodatki do żywności powinny być 
dopuszczane i stosowane jedynie wtedy, gdy 
spełniają kryteria określone w niniejszym 
rozporządzeniu. Stosowanie dodatków do 
żywności musi być bezpieczne, a ich 
zastosowanie musi być niezbędne ze 
względu technologicznego, nie może 
wprowadzać w błąd konsumentów i musi 
przynosić im korzyści.

(7) Dodatki do żywności powinny być 
dopuszczane i stosowane jedynie wtedy, gdy 
spełniają kryteria określone w niniejszym 
rozporządzeniu. Stosowanie dodatków do 
żywności musi być bezpieczne, a ich 
zastosowanie musi być niezbędne ze 
względu technologicznego, nie może 
wprowadzać w błąd konsumentów i musi 
przynosić im korzyści. Wprowadzenie w 
błąd konsumentów odnosi się m.in. do 
kwestii jakości użytych składników, 
naturalności produktu lub procesu 
produkcji, wartości odżywczej oraz 
zawartości owoców i warzyw w produkcie. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wymagana ze względu na lepsze powszechne zrozumienie znaczenia zwrotu 
„wprowadzenie w błąd konsumentów”. 

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 28
Punkt 7 preambuły akapit pierwszy a (nowy)

Wprowadzenie w błąd konsumentów odnosi 
się m.in. do kwestii świeżości, jakości 
użytych składników, naturalności produktu 
lub procesu produkcji lub wartości 
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odżywczej produktu. 

Or. de

Uzasadnienie

Ten niepełny wykaz pozwala zrozumieć zwrotu „wprowadzenie w błąd konsumentów”.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 29
Punkt 8 preambuły

(8) Dodatki do żywności muszą zawsze
odpowiadać obowiązującym specyfikacjom. 
Specyfikacje powinny zawierać informacje 
niezbędne do odpowiedniej identyfikacji 
danego dodatku do żywności, w tym jego 
pochodzenia, a także określać dopuszczalne 
kryteria czystości. Specyfikacje opracowane 
uprzednio dla dodatków do żywności 
zawartych w dyrektywie Komisji 95/31/WE 
z dnia 5 lipca 1995 r. ustanawiającej 
szczególne kryteria czystości dotyczące 
substancji słodzących stosowanych w 
środkach spożywczych, dyrektywie Komisji 
95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. 
ustanawiającej szczególne kryteria czystości 
dotyczące barwników stosowanych w 
środkach spożywczych i dyrektywie Komisji 
96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. 
ustanawiającej szczególne kryteria czystości 
dla dodatków do żywności innych niż 
barwniki i substancje słodzące powinny 
zostać utrzymane w mocy do czasu 
uwzględnienia odpowiednich dodatków do 
żywności w załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia. W tym samym czasie, 
specyfikacje dotyczące takich dodatków 
powinny zostać określone w rozporządzeniu. 
Specyfikacje te powinny odnosić się 
bezpośrednio do dodatków do żywności 
uwzględnionych w wykazach 
wspólnotowych zawartych w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia. Jednakże ze 
względu na ich kompleksowy i obszerny 

(8) Dodatki do żywności muszą odpowiadać 
obowiązującym specyfikacjom. 
Specyfikacje powinny zawierać informacje 
niezbędne do odpowiedniej identyfikacji 
danego dodatku do żywności, w tym jego 
pochodzenia, a także określać dopuszczalne 
kryteria czystości. Specyfikacje opracowane 
uprzednio dla dodatków do żywności 
zawartych w dyrektywie Komisji 95/31/WE 
z dnia 5 lipca 1995 r. ustanawiającej 
szczególne kryteria czystości dotyczące 
substancji słodzących stosowanych w 
środkach spożywczych, dyrektywie Komisji 
95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. 
ustanawiającej szczególne kryteria czystości 
dotyczące barwników stosowanych w 
środkach spożywczych i dyrektywie Komisji 
96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. 
ustanawiającej szczególne kryteria czystości 
dla dodatków do żywności innych niż 
barwniki i substancje słodzące powinny 
zostać utrzymane w mocy do czasu 
uwzględnienia odpowiednich dodatków do 
żywności w załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia. W tym samym czasie, 
specyfikacje dotyczące takich dodatków 
powinny zostać określone w rozporządzeniu. 
Specyfikacje te powinny odnosić się 
bezpośrednio do dodatków do żywności 
uwzględnionych w wykazach 
wspólnotowych zawartych w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia. Jednakże ze 
względu na ich kompleksowy i obszerny 
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charakter oraz konieczność zapewnienia 
przejrzystości, specyfikacje nie powinny 
zostać uwzględnione jako takie w wykazach 
wspólnotowych, ale powinny zostać 
określone w jednym lub większej liczbie 
odrębnych rozporządzeń.

charakter oraz konieczność zapewnienia 
przejrzystości, specyfikacje nie powinny 
zostać uwzględnione jako takie w wykazach 
wspólnotowych, ale powinny zostać 
określone w jednym lub większej liczbie 
odrębnych rozporządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić słowo „zawsze”, ponieważ po rozpuszczeniu lub wymieszaniu z innymi 
dodatkami lub składnikami dodatki do żywności nie mogą w dalszym ciągu spełniać 
ustanowionych kryteriów pod każdym względem, np. w odniesieniu do zawartości wody. 

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 30
Punkt 8 preambuły

(8) Dodatki do żywności muszą zawsze
odpowiadać obowiązującym specyfikacjom. 
Specyfikacje powinny zawierać informacje 
niezbędne do odpowiedniej identyfikacji 
danego dodatku do żywności, w tym jego 
pochodzenia, a także określać dopuszczalne 
kryteria czystości. Specyfikacje opracowane 
uprzednio dla dodatków do żywności 
zawartych w dyrektywie Komisji 95/31/WE 
z dnia 5 lipca 1995 r. ustanawiającej 
szczególne kryteria czystości dotyczące 
substancji słodzących stosowanych w 
środkach spożywczych, dyrektywie Komisji 
95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. 
ustanawiającej szczególne kryteria czystości 
dotyczące barwników stosowanych w 
środkach spożywczych i dyrektywie Komisji 
96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. 
ustanawiającej szczególne kryteria czystości 
dla dodatków do żywności innych niż 
barwniki i substancje słodzące powinny 
zostać utrzymane w mocy do czasu 
uwzględnienia odpowiednich dodatków do 
żywności w załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia. W tym samym czasie, 

(8) Dodatki do żywności muszą odpowiadać 
obowiązującym specyfikacjom. 
Specyfikacje powinny zawierać informacje 
niezbędne do odpowiedniej identyfikacji 
danego dodatku do żywności, w tym jego 
pochodzenia, a także określać dopuszczalne 
kryteria czystości. Specyfikacje opracowane 
uprzednio dla dodatków do żywności 
zawartych w dyrektywie Komisji 95/31/WE 
z dnia 5 lipca 1995 r. ustanawiającej 
szczególne kryteria czystości dotyczące 
substancji słodzących stosowanych w 
środkach spożywczych, dyrektywie Komisji 
95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. 
ustanawiającej szczególne kryteria czystości 
dotyczące barwników stosowanych w 
środkach spożywczych i dyrektywie Komisji 
96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. 
ustanawiającej szczególne kryteria czystości 
dla dodatków do żywności innych niż 
barwniki i substancje słodzące powinny 
zostać utrzymane w mocy do czasu 
uwzględnienia odpowiednich dodatków do 
żywności w załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia. W tym samym czasie, 
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specyfikacje dotyczące takich dodatków 
powinny zostać określone w rozporządzeniu. 
Specyfikacje te powinny odnosić się 
bezpośrednio do dodatków do żywności 
uwzględnionych w wykazach 
wspólnotowych zawartych w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia. Jednakże ze 
względu na ich kompleksowy i obszerny 
charakter oraz konieczność zapewnienia 
przejrzystości, specyfikacje nie powinny 
zostać uwzględnione jako takie w wykazach 
wspólnotowych, ale powinny zostać 
określone w jednym lub większej liczbie 
odrębnych rozporządzeń.

specyfikacje dotyczące takich dodatków 
powinny zostać określone w rozporządzeniu. 
Specyfikacje te powinny odnosić się 
bezpośrednio do dodatków do żywności 
uwzględnionych w wykazach 
wspólnotowych zawartych w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia. Jednakże ze 
względu na ich kompleksowy i obszerny 
charakter oraz konieczność zapewnienia 
przejrzystości, specyfikacje nie powinny 
zostać uwzględnione jako takie w wykazach 
wspólnotowych, ale powinny zostać 
określone w jednym lub większej liczbie 
odrębnych rozporządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić słowo „zawsze”, ponieważ po rozpuszczeniu lub wymieszaniu z innymi 
dodatkami lub składnikami dodatki do żywności nie mogą w dalszym ciągu spełniać 
ustanowionych kryteriów pod każdym względem ( np. w odniesieniu do zawartości wody). 

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 31
Punkt 12 preambuły

(12) Dodatki do żywności wchodzące w 
zakres stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy powinny najpierw zostać dopuszczone 
zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, 
zanim zostaną dopuszczone zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

(12) Dodatki do żywności wchodzące w 
zakres stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy powinny najpierw zostać dopuszczone 
zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, 
jak również zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food
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additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.  
A stream-lined procedure for authorising GM derived food additives should be ensured, in-
line with the ‘one-door-one-key’ approach intended under Regulation (EC) No 1829/2003, 
that is, that when evaluation for authorisation under 1829/2003/EC and under this Regulation 
are required, they are both carried out jointly under one single EFSA assessment, instead of 
following two separate authorisation procedures.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 32
Punkt 12 preambuły

(12) Dodatki do żywności wchodzące w 
zakres stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy powinny najpierw zostać dopuszczone 
zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, 
zanim zostaną dopuszczone zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

(12) Dodatki do żywności wchodzące w 
zakres stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
paszy powinny najpierw zostać dopuszczone 
zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, 
jak również zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zakładano, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 w sprawie procedury udzielenia 
zezwolenia dla składników genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz ich składników, 
zostanie przyjęta procedura „jeden klucz – jedne drzwi".   Wymóg zezwolenia w kwestii 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz ich składników zgodnie z rozporządzeniem 
1829/2003 zanim nastąpi ocena w celu włączenia do załącznika II i III zaproponowanego 
rozporządzenia w sprawie dodatków do środków spożywczych wydaje się stać w sprzeczności 
z tym podejściem i może spowodować konieczność przeprowadzenia dla danego dodatku 
dwóch oddzielnych procedur udzielenia zezwoleń. Spowodowałoby to nadmierną biurokrację 
i mogłoby doprowadzić do opóźnień.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 33
Artykuł 1 litera b)

b) warunki stosowania dodatków do 
żywności w środkach spożywczych, w 
dodatkach do żywności i w enzymach 

b) warunki stosowania dodatków do 
żywności w środkach spożywczych, w tym 
dodatkach do żywności i w enzymach 
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spożywczych; spożywczych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
XY/2006 w sprawie enzymów spożywczych 
oraz środków aromatyzujących zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) XY/2006 w 
sprawie środków aromatyzujących i 
niektórych dodatków spożywczych o 
właściwościach aromatyzujących; 

Or. de

Uzasadnienie

To rozporządzenie powinno odnosić się do całego pakietu dodatków żywnościowych. W ten 
sposób nie będą konieczne kolejne poprawki. 

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 34
Artykuł 1 litera b)

b) warunki stosowania dodatków do 
żywności w środkach spożywczych, w 
dodatkach do żywności i w enzymach 
spożywczych;

b) warunki stosowania dodatków do 
żywności w środkach spożywczych, w 
dodatkach do żywności i w enzymach 
spożywczych oraz w środkach 
aromatyzujących;

Or. en

Uzasadnienie

The Commission and Member States have apparently agreed the explicit inclusion of 
additives used in ‘food flavourings’ in Annex III, for consistency in the application of rules for 
‘additives to additives’. [Flavourings are now covered under ‘foods’ as specified in the 
Definitions – Article 3: “(ii) foods, whether dried or in concentrated form, including 
flavourings…]”. There should be a consistent approach in the rules applying to additives 
used in additives, enzymes and flavourings and a consistent revision of the provisions in this 
respect in the whole text should be ensured if such rules are modified from the current 
provisions.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 35
Artykuł 1 a (nowy)
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Artykuł 1a
Nie wprowadza się do obrotu środków 
spożywczych zawierających dodatki 
niezgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Wydobycie ukrytej we wniosku treści, która nie została jednak wyraźnie zaznaczona w 
obecnym tekście.  Jeśli w środkach spożywczych znajdują się dodatki niezgodne z wymogami 
niniejszego rozporządzenia, wówczas nie zostają dopuszczone do obrotu.

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 36
Artykuł 2 ustęp 2 litera b)

b) substancji stosowanych do ochrony roślin 
i produktów roślinnych zgodnie z zasadami 
wspólnotowymi odnoszącymi się do 
zdrowotności roślin;

b) substancji stosowanych do ochrony roślin 
i produktów roślinnych zgodnie z zasadami 
wspólnotowymi odnoszącymi się do 
zdrowotności roślin, chyba że stanowią one 
część produktu końcowego;

Or. en

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 37
Artykuł 2 ustęp 2 litera b)

b) substancji stosowanych do ochrony roślin 
i produktów roślinnych zgodnie z zasadami 
wspólnotowymi odnoszącymi się do 
zdrowotności roślin;

b) substancji stosowanych do ochrony roślin 
i produktów roślinnych zgodnie z zasadami 
wspólnotowymi odnoszącymi się do 
zdrowotności roślin z wyjątkiem produktów 
ochrony roślin stosowanych po zbiorach 
jako środek konserwujący;  

Or. en

Uzasadnienie

Pestycydy stosowane po zbiorach w celu konserwacji owoców i warzyw (głównie jabłek), 
takie jak metylocyklopropen, są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. 



AM\656334PL.doc PE 386.367v01-00 9/60 AM\

PL

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 38
Artykuł 2 ustęp 2 litera d a) (nowa)

da) kultur bakterii wykorzystywanych w 
produkcji żywności i które mogą dać w 
efekcie dodatki spożywcze, lecz nie są w 
specjalny sposób wykorzystywane do ich 
produkcji. 

Or. en

Uzasadnienie

1. To create consistency with the Proposal for a Regulation on Food Enzymes (COM (2006) 
425 final , Article 2.4) and to harmonize regulations in the Authorisation package (COM 
(2006) 423 final), microbial cultures producing food additives should be excluded from the 
scope of the draft regulation.
2. Microbial cultures that are used to produce fermented products (e.g. yoghurt, cheese, 
sausages, sauerkraut) are not to be considered as enzymes or additives, although they are- by 
nature- able to produce them.  The presence of these additives that are actually generated by 
the fermentation process during the manufacture of the food, primarily do not have a 
technological function in itself. This would avoid case by case discussion and legal 
uncertainty.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 39
Artykuł 2 ustęp 5

5. W razie konieczności, kwestia, czy dana 
substancja wchodzi w zakres stosowania 
niniejszego rozporządzenia może zostać 
rozstrzygnięta w drodze decyzji podjętej 
zgodnie z procedurą określoną w art. 28 ust. 
2.

5. O ile wystąpi taka konieczność, zgodnie z 
procedurą regulacyjną i połączoną z 
kontrolą określoną w art. 28 ust. 2 a można 
zdecydować, czy dana substancja wchodzi w 
zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 40
Artykuł 3 ustęp 2 litera a) część wprowadzająca

a) „dodatek do żywności” oznacza każdą 
substancję, która w normalnych warunkach 
ani nie jest spożywana sama jako żywność, 
ani nie jest stosowana jako 
charakterystyczny składnik żywności, bez 
względu na swoją ewentualną wartość 
odżywczą, której celowe dodanie, ze 
względów technologicznych, do żywności w 
trakcie jej produkcji, przetwarzania, 
przygotowywania, obróbki, pakowania, 
przewozu lub przechowywania powoduje, 
lub można spodziewać się zasadnie, że 
powoduje, iż substancja ta lub jej produkty 
pochodne stają się bezpośrednio lub 
pośrednio składnikiem tej żywności; 
jednakże za dodatki do żywności nie uważa 
się: 

a) „dodatek do żywności” oznacza każdą 
substancję, która w normalnych warunkach 
ani nie jest spożywana sama jako żywność, 
ani nie jest stosowana jako 
charakterystyczny składnik żywności, bez 
względu na swoją ewentualną wartość 
odżywczą, której celowe dodanie, ze 
względów technologicznych, do żywności w 
trakcie jej produkcji, przetwarzania, 
przygotowywania, obróbki, pakowania, 
przewozu lub przechowywania powoduje, 
lub można spodziewać się zasadnie, że 
powoduje, iż substancja ta lub jej produkty 
pochodne stają się bezpośrednio lub 
pośrednio składnikiem tej żywności; za 
dodatki do żywności nie uważa się: 

Or. en

Uzasadnienie

Substancje wymienione w następującym po ustępie 2 lit a) wykazie to składniki żywnościowe 
niebędące dodatkami żywnościowymi i różniące się od nich. Słowo „jednakże” można skreślić 
w celu uniknięcia nieporozumienia polegającego na tym, że jedna z tych substancji mogła 
zostać uznana za dodatek żywnościowy. 

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 41
Artykuł 3 ustęp 2 litera a) i)

i) żywności zawierającej monosacharydy, 
disacharydy lub oligosacharydy, 
zastosowane ze względu na swoje 
właściwości słodzące;

i) monosacharydy, disacharydy lub 
oligosacharydy oraz żywność z ich 
zawartością, gdy zostały zastosowane ze 
względu na swoje właściwości słodzące;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ mono- i disacharydy (a w ograniczonym stopniu również krótkołańcuchowe 
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oligosacharydy) mają właściwości słodzące, wykluczenie należy odnieść zatem bezpośrednio 
do substancji, a nie do żywności w której występują.  W związku z tym logicznym następstwem 
byłoby nieuznawanie żywności zawierającej te substancje za dodatki żywnościowe.  

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 42
Artykuł 3 ustęp 2 litera a) i)

i) żywności zawierającej monosacharydy, 
disacharydy lub oligosacharydy, 
zastosowane ze względu na swoje 
właściwości słodzące;

Nie dotyczy wersji polskiej

Or. de

Uzasadnienie

nie dotyczy wersji polskiej

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 43
Artykuł 3 ustęp 2 litera a) i)

i) żywności zawierającej monosacharydy, 
disacharydy lub oligosacharydy, 
zastosowane ze względu na swoje 
właściwości słodzące;

Nie dotyczy wersji polskiej

Or. de

Uzasadnienie

nie dytyczy wersji polskiej

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 44
Artykuł 3 ustęp 2 litera a) ii)

ii) żywności, zarówno suszonej jak i w 
formie skoncentrowanej, w tym środków 

ii) żywności, zarówno suszonej jak i w 
formie skoncentrowanej, w tym środków 
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aromatyzujących dodanych w trakcie 
produkcji wieloskładnikowych środków 
spożywczych ze względu na ich właściwości 
aromatyczne, smakowe lub odżywcze wraz z 
barwiącym efektem wtórnym;

aromatyzujących dodanych w trakcie 
produkcji wieloskładnikowych środków 
spożywczych ze względu na ich właściwości 
aromatyczne, smakowe lub odżywcze wraz z 
barwiącym efektem wtórnym oraz 
dodatkową funkcją technologiczną;

Or. de

Uzasadnienie

W związku z tym nie tylko efekt barwiący jest wart uwagi, lecz także funkcja technologiczna, 
np. działanie antyutleniające. Ponadto funkcje technologiczne, np. w przypadku barwników 
żywnościowych, to nie tylko działania uboczne.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 45
Artykuł 3 ustęp 2 litera a) ii)

ii) żywności, zarówno suszonej jak i w 
formie skoncentrowanej, w tym środków 
aromatyzujących dodanych w trakcie 
produkcji wieloskładnikowych środków 
spożywczych ze względu na ich właściwości 
aromatyczne, smakowe lub odżywcze wraz z 
barwiącym efektem wtórnym;

ii) żywności, zarówno suszonej jak i w 
formie skoncentrowanej, w tym środków 
aromatyzujących dodanych w trakcie 
produkcji wieloskładnikowych środków 
spożywczych ze względu na ich właściwości 
aromatyczne, smakowe lub odżywcze wraz z  
efektem wtórnym, np. barwieniem;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp odnosi się do środków spożywczych stosowanych często nie z powodu ich 
właściwości aromatycznych, smakowych lub odżywczych, ale ze względu na inne działania 
uboczne, np. właściwości barwiące; dlatego proponujemy przytoczyć działania barwiące jako 
przykład. 

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 46
Artykuł 3 ustęp 2 litera a) viii)

viii) osocza krwi, żelatyny spożywczej, 
hydrolizatów białkowych i ich soli, białka 

viii) osocza krwi, białek krwi, żelatyny 
spożywczej, hydrolizatów białkowych i ich 
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mleka i glutenu; soli, białka mleka i glutenu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy umieścić w wykazie białka krwi. Osocze krwi było pierwszą frakcją krwi (białkiem 
krwi) wykorzystaną w środkach spożywczych. Tymczasem opracowano inne frakcje krwi 
(białka krwi) o podobnych zastosowaniach, takie jak białka figurujące w wykazie w art. 3 ust. 
2.  lit. a) (viii).

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 47
Artykuł 3 ustęp 2 litera e) i) oraz ii)

i) żadnego dodatku monosacharydów, 
disacharydów lub oligosacharydów; lub

i) żadnego dodatku monosacharydów lub
disacharydów; lub

ii) środków spożywczych zawierających 
monosacharydy, disacharydy lub 
oligosacharydy, stosowanych ze względu na 
swoje właściwości słodzące; 

ii) środków spożywczych zawierających 
monosacharydy lub disacharydy, 
stosowanych ze względu na swoje 
właściwości słodzące;

Or. en

Uzasadnienie

W celu dostosowania do dyrektywy 94/35 w sprawie substancji słodzących stosowanych w 
środkach spożywczych, dyrektywy 90/496 w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych oraz rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i 
zdrowotnych, definicja żywności bez dodatku cukru powinna odnosić się jedynie do mono- i 
disacharydów.  W związku z tym należy usunąć odniesienie do oligosacharydów. 

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 48
Artykuł 3 ustęp 2 litera f)

f) „żywność o obniżonej wartości 
energetycznej” oznacza żywność, której 
wartość energetyczna została, w porównaniu 
do żywności pierwotnej lub do podobnego 
produktu, obniżona o co najmniej 30%;

f) „żywność o obniżonej wartości 
energetycznej” oznacza żywność, której 
wartość energetyczna została, w porównaniu 
do żywności pierwotnej lub do podobnego 
produktu, obniżona o co najmniej 25%;
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Or. de

Uzasadnienie

Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius) wzywa do obniżenia wartości energetycznej o 
25%j.  Poprawka jest konieczna, ponieważ dotychczasowa rozbieżność prowadziła do 
ciągłych utrudnień w handlu. 

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 49
Artykuł 3 ustęp 2 litera f)

f) „żywność o obniżonej wartości 
energetycznej” oznacza żywność, której 
wartość energetyczna została, w porównaniu 
do żywności pierwotnej lub do podobnego 
produktu, obniżona o co najmniej 30%;

f) „żywność o obniżonej wartości 
energetycznej” oznacza żywność, której 
wartość energetyczna została, w porównaniu 
do żywności pierwotnej lub do podobnego 
produktu, obniżona o co najmniej 25%;

Or. pl

Uzasadnienie

Wymóg zmniejszenie wartości energetycznej żywności o przynajmniej 30% po to żeby mogła 
być zaklasyfikowana jako żywność o ‘zmniejszonej wartości energetycznej’ ciężko osiągnąć i 
jest on niezgodny z międzynarodowymi normami tj. z Kodeksem Żywnościowym (Codex 
Alimentarius). Jeśli zostanie utrzymana wartość progowa 30%, to nowatorskie rozwiązania w 
zakresie artykułów spożywczych o obniżonej wartości energetycznej zostaną zahamowane, co 
niewątpliwie będzie ze szkodą biorąc pod uwagę obecne zagrożenia spowodowane otyłością. 
Tego typu zapis niezbyt pasuje do ogólnej polityki w zakresie zmiany receptury żywności w 
celu oferowania zdrowszych artykułów, które powinny również zawierać artykuły o obniżonej 
wartości energetycznej. Wartość progowa powinna zostać obniżona na 25% zgodnie z 
wytycznymi uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym w Kodeksie Żywnościowym (Codex 
Alimentarius).

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 50
Artykuł 3 ustęp 2 litera f)

f) „żywność o obniżonej wartości 
energetycznej” oznacza żywność, której 
wartość energetyczna została, w porównaniu 

f) „żywność o obniżonej wartości 
energetycznej” oznacza żywność, której 
wartość energetyczna została, w porównaniu 
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do żywności pierwotnej lub do podobnego 
produktu, obniżona o co najmniej 30%;

do żywności pierwotnej lub do podobnego 
produktu, obniżona o co najmniej 25%;

Or. en

Uzasadnienie

The requirement to reduce the energy value of a food by at least 30% in order for it to be 
classified as ‘energy reduced’ is difficult to achieve and out of line with international norms, 
i.e. Codex Alimentarius.  If the 30% threshold is maintained, innovation in the area of energy 
reduced foods will be impeded, which is regrettable in light of the current concerns about 
obesity.  This does not fit well with overall policy to reformulate foods to offer ‘healthier’ 
options which should include energy reduced foods. The threshold should be revised to 25% 
in line with the internationally agreed Codex Alimentarius guidelines.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 51
Artykuł 3 ustęp 2 litera f)

f) „żywność o obniżonej wartości 
energetycznej” oznacza żywność, której 
wartość energetyczna została, w porównaniu 
do żywności pierwotnej lub do podobnego 
produktu, obniżona o co najmniej 30%;

f) „żywność o obniżonej wartości 
energetycznej” oznacza żywność, której 
wartość energetyczna została, w porównaniu 
do żywności pierwotnej lub do podobnego 
produktu, obniżona o co najmniej 25%;

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana otwiera drogę dostosowania do norm międzynarodowych.  Zgodnie z wytycznymi 
kodeksu oświadczenie „o obniżonej wartości energetycznej” można stosować przy 
zmniejszeniu wartości  energetycznej o 25%.   We wniosku mowa jest o ograniczeniu, którego 
należy przestrzegać w celu stosowania substancji słodzących, natomiast niniejsza zmiana 
otworzyłaby drogę do ujednolicenia norm UE i kodeksu  w odniesieniu do ośwaidczeń 
żywieniowych. 

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 52
Artykuł 3 ustęp 2 litera g)

g) „słodziki stołowe” oznaczają preparaty 
dozwolonych substancji słodzących, które 
mogą zawierać inne dodatki do żywności 

g) „słodziki stołowe” oznaczają preparaty 
dozwolonych substancji słodzących, które 
mogą zawierać inne dodatki do żywności 
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i/lub składniki żywności, oraz które są 
przeznaczone do sprzedaży konsumentowi 
końcowemu jako substytut cukru.

i/lub składniki żywności, oraz które są 
przeznaczone do sprzedaży konsumentowi 
końcowemu jako substytut cukrów.

Or. en

Uzasadnienie

W definicji należy użyć słowa „cukry” w l.mn., a nie „cukier” , gdyż cukier (tj. sacharoza) nie 
jest jedynym odżywczym węglowodanem o właściwościach słodzących.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 53
Artykuł 3 ustęp 2 litera g a) (nowa)

ga) „żywność o ograniczonej zawartości 
cukrów” oznacza żywność, w której 
całkowite zmniejszenie zawartości mono- i 
disacharydów stanowi co najmniej 30% w 
porównaniu do podobnego produktu.  

Or. en

Uzasadnienie

1. Celem poprawki jest dostosowanie do rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych. Zgodnie z rozporządzeniem 1924/2006 możliwość korzystania z 
oświadczenia o „ograniczonej zawartości” ma miejsce wtedy, gdy zawartość konkretnego
składnika odżywczego (zazwyczaj tłuszczu lub cukrów) jest zmniejszona o co najmniej 30% w 
porównaniu do podobnego produktu. 
2. W celu wprowadzenia przejrzystości prawnej definicja żywności o obniżonej zawartości 
cukrów powinna być włączona do tych przepisów.
3. Odniesienie do mono- i disacharydów w tej definicji jest zgodne z art. 2 lit e) (i) oraz (ii) i 
należy je wprowadzić również w tym miejscu, aby uniknąć wszelkiej błędnej interpretacji 
słowa „cukry".  

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 54
Artykuł 3 ustęp 2 litera g b) (nowa)

gb) Zasada ‘quantum satis’ oznacza, że nie 
określono najwyższego dopuszczalnego 
poziomu. Jednakże dodatki stosuje się 
zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania, w 



AM\656334PL.doc PE 386.367v01-00 17/60 AM\

PL

dawkach nieprzekraczających dawki 
koniecznej do uzyskania zamierzonego 
celu, pod warunkiem niewprowadzania w 
błąd konsumenta1.
1Definicja na wzór art. 2 ust. 5 dyrektywy 94/35/WE 
(substancje słodzące)

Or. en

Uzasadnienie

Quantum satis: Do innych definicji z tego artykułu należy dołączyć  definicję zasady 
‘quantum satis’, o której mowa w art. 10 ust 2.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 55
Artykuł 4 ustęp 1

1. Tylko dodatki do żywności uwzględnione 
we wspólnotowym wykazie w załączniku II 
mogą być wprowadzane same do obrotu i 
stosowane w środkach spożywczych, w tym 
w środkach spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wchodzących 
w zakres stosowania dyrektywy 
89/398/EWG.

1. Tylko dodatki do żywności uwzględnione 
we wspólnotowym wykazie w załączniku II 
mogą być wprowadzane same do obrotu i 
stosowane w środkach spożywczych dla 
celów tam określonych i wymienionych.

Or. de

Uzasadnienie

Również w nowym rozporządzeniu należy zawrzeć zgodny z dyrektywą 95/2/WE związek 
między dodatkami a celami, do których są wykorzystywane, w celu zapobiegania nadużyciom 
i wykorzystywaniu niepewności prawnej.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 56
Artykuł 4 ustęp 5

5. Dodatki do żywności muszą zawsze
odpowiadać specyfikacjom określonym w 
art. 12. 

5. Dodatki żywnościowe muszą odpowiadać 
obowiązującym specyfikacjom, określonym 
w art. 12.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić słowo „zawsze”, ponieważ dodatki do żywności po rozpuszczeniu lub 
wymieszaniu z innymi dodatkami lub składnikami nie mogą w dalszym ciągu spełniać 
ustanowionych kryteriów pod każdym względem (np. w odniesieniu do zawartości wody).   

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 57
Artykuł 4 ustęp 5

5. Dodatki do żywności muszą zawsze
odpowiadać specyfikacjom określonym w 
art. 12. 

5. Dodatki żywnościowe muszą odpowiadać 
obowiązującym specyfikacjom, określonym 
w art. 12.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić słowo “zawsze”, ponieważ dodatki do żywności po rozpuszczeniu lub 
wymieszaniu z innymi dodatkami lub składnikami nie muszą w dalszym ciągu spełniać 
ustanowionych kryteriów pod każdym względem, np. w odniesieniu do zawartości wody.   

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 58
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4a
Żadne dodatki do żywności i/albo żywność 
zawierająca takie dodatki nie może zostać 
wprowadzony/a do obrotu i/albo do obiegu, 
jeśli stosowanie tych enzymów 
żywnościowych nie spełnia wymogów 
niniejszego rozporządzenia. 

Or. de

Uzasadnienie

Wyraźny zakaz stosowania tych substancji leży w interesie bardziej przejrzystego 
orzecznictwa i ma na celu uprzednie wykluczenie niejasności prawnej. 
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Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 59
Artykuł 5 ustęp 1 litera a)

a) na proponowanym poziomie stosowania, 
nie stanowi, w oparciu o dostępne dowody 
naukowe, zagrożenia dla zdrowia 
konsumentów;

a) na proponowanym poziomie stosowania 
albo pod pewnymi warunkami, nie stanowi, 
w oparciu o dostępne dowody naukowe, 
zagrożenia dla zdrowia konsumentów;

Or. en

Uzasadnienie

Warunki stosowania danego dodatku mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie 
konsumentów. Przykładowo substancja może stać się bardziej toksyczna wskutek zmian 
temperatury. Jeden z przykładów stanowi tu aspartam: z badań wynika, że po ogrzaniu 
rozpada się on na szereg substancji, a niektóre z nich (np. metanol) są toksyczne.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 60
Artykuł 5 ustęp 1 litera b)

b) istnieje uzasadniony wymóg 
technologiczny, który nie może zostać 
spełniony inną, możliwą do zaakceptowania 
z ekonomicznych i technologicznych 
względów drogą;

b) istnieje uzasadniony wymóg 
technologiczny, w zakresie korzyści dla 
konsumentów, który nie może zostać 
spełniony inną, możliwą do zaakceptowania 
z ekonomicznych i technologicznych 
względów drogą;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli istnieją rozwiązania alternatywne, które wiążą się z mniejszym zagrożeniem dla zdrowia 
ludzkiego i wolności wyboru oraz środowiska naturalnego, należy je zastosować w pierwszej 
kolejności.

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 61
Artykuł 5 ustęp 1 litera c a) (nowa)
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ca) nie przyczyni się do ograniczenia 
asortymentu żywności dostępnej dla osób 
cierpiących na alergie lub nietolerujących 
pewnych typów żywności,

Or. en

Uzasadnienie

Według powyższych kryteriów dodatek lub stosowanie dodatku może zarówno przynosić 
korzyści, jak i posiadać strony ujemne. Dlatego w ostatecznym rachunku należy rozważyć 
wszystkie za i przeciw. Termin „nietolerujący” jest szerszy, niż „uczulony na”, ponieważ 
obejmuje zarówno osoby, które mają trudności z trawieniem niektórych substancji 
dodawanych do żywności, jak i te, które cechują specyficzne reakcje alergiczne. 

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 62
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Nie można stosować nanocząsteczek 
jako dodatków do żywności.  

Or. en

Uzasadnienie

Należy przeprowadzić ocenę ryzyka w odniesieniu konkretnie do nanocząsteczek.  Przepisy 
niniejszego rozporządzenia nie są przystosowane do oceny specjalnego ryzyka związanego z 
tą rozwijaną technologią. W przypadku stosowania nanocząsteczek w produkcji żywności 
powinno się wprowadzić specjalne przepisy dotyczące tych zastosowań.  

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 63
Artykuł 5 ustęp 1 b (nowy)

1b. Nawet jeśli dany dodatek może wpływać 
na zdrowie zgodnie z ust. 1 lit. aa), na 
środowisko naturalne zgodnie z ust. lit. cb) 
lub na asortyment produktów dostępnych 
dla osób cierpiących na alergie lub 
nietolerujących pewnych typów żywności 
zgodnie z ust. 1 lit. ca), może on zostać 
zatwierdzony, o ile korzyści, jakie przynosi 
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konsumentom zgodnie z ust. 2 przeważają 
nad jego stronami ujemnymi. 

Or. en

Uzasadnienie

Według powyższych kryteriów dodatek lub stosowanie dodatku może zarówno przynosić 
korzyści, jak i posiadać strony ujemne. Dlatego w ostatecznym rachunku należy rozważyć 
wszystkie za i przeciw. Termin „nietolerujący” jest szerszy, niż „uczulony na”, ponieważ 
obejmuje zarówno osoby, które mają trudności z trawieniem niektórych substancji 
dodawanych do żywności, jak i te, które cechują specyficzne reakcje alergiczne. 

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 64
Artykuł 5 ustęp 2 litera c)

c) zwiększać możliwość przechowywania 
lub stabilność środka spożywczego lub 
polepszać jego właściwości 
organoleptyczne, pod warunkiem, że 
charakter, istota i jakość żywności nie 
zostanie zmieniona w sposób, który 
wprowadzałby w błąd konsumentów;

c) zwiększać możliwość przechowywania 
lub stabilność środka spożywczego lub 
polepszać jego właściwości 
organoleptyczne, pod warunkiem, że 
charakter, istota i jakość żywności nie 
zostanie zmieniona w sposób, który 
wprowadzałby w błąd konsumentów. 
Dotyczy to m.in. kwestii świeżości, jakości 
użytych składników, naturalności produktu 
oraz zawartości owoców i warzyw w 
produkcie;

Or. en

Poprawkę złożyli David Martin, Åsa Westlund

Poprawka 65
Artykuł 5 ustęp 3 a (nowy)

3a. Z wyłączeniem informacji 
zastrzeżonych oraz informacji, które należy 
zachować niejawne, zezwolenie na dodatek 
do żywności w wyraźny i jasny sposób 
zawierać będzie odniesienie do 
uwzględnionych kryteriów zawartych w ust. 
1-3 z podaniem uzasadnienia końcowej 
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decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne ogłoszenie jak wydane zezwolenie spełnia warunki zawarte we wniosku zwiększa 
otwartość i przejrzystość procedury wydawania zezwoleń na dodatki. 

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 66
Artykuł 5 ustęp 3 a (nowy)

3a. Z wyłączeniem informacji 
zastrzeżonych oraz informacji, które należy 
zachować niejawne, zezwolenie na dodatek 
do żywności w wyraźny i jasny sposób 
zawierać będzie odniesienie do 
uwzględnionych kryteriów zawartych w ust. 
1-3 z podaniem uzasadnienia końcowej 
decyzji. 

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne ogłoszenie jak wydane zezwolenie spełnia warunki zawarte we wniosku zwiększa 
otwartość i przejrzystość procedury wydawania zezwoleń na dodatki. 

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 67
Artykuł 6 litera a)

a) zastępuje cukry do celów produkcji 
żywności o obniżonej wartości 
energetycznej, żywności nie powodującej
próchnicy zębów lub żywności bez dodatku 
cukru;

a) zastępuje cukry do celów produkcji 
żywności o obniżonej wartości 
energetycznej, żywności niepowodującej
próchnicy zębów, żywności o obniżonej 
zawartości cukrów lub żywności bez 
dodatku cukru;

Or. en
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Uzasadnienie

1. Poprawka wprowadza spójność z rozporządzeniem 1924/2006 w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych, które zezwala na wprowadzenie określenia „ograniczonej 
zawartości cukrów".
2. W celu wprowadzenia przejrzystości prawnej definicja żywności o obniżonej zawartości 
cukrów powinna być włączona do tych przepisów.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 68
Artykuł 6 litera b)

b) przedłuża okres przydatności produktów 
do spożycia poprzez zastąpienie cukrów;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie terminu przydatności nie stanowi głównego celu stosowania substancji 
słodzących i nie podlega definicji substancji słodzących zawartej w załączniku I. Jeśli stosuje 
się te środki w celu przedłużenia terminu przydatności do spożycia, to zezwolenie na ich 
użycie powinno być zgodne z przepisami art. 5. 

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 69
Artykuł 6 litera b)

b) przedłuża okres przydatności produktów 
do spożycia poprzez zastąpienie cukrów;

b) przedłuża okres przydatności produktów 
do spożycia;

Or. de

Uzasadnienie

Zastąpienie cukrów (innymi) substancjami słodzącymi nie zawsze przedłuża okres 
przydatności do spożycia.
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Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 70
Artykuł 6 litera b)

b) przedłuża okres przydatności produktów 
do spożycia poprzez zastąpienie cukrów;

b) przedłuża okres przydatności produktów 
do spożycia;

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie cukrów substancjami słodzącymi samo w sobie nie przedłuża okresu przydatności 
do spożycia.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 71
Artykuł 7

Dodatek do żywności może zostać 
umieszczony we wspólnotowym wykazie w 
załączniku II ze względu na rodzaj pełnionej 
funkcji jako barwnik tylko wtedy, gdy 
oprócz spełniania jednego lub większej 
liczby celów określonych w art. 5 ust. 2, 
spełnia jeden z następujących celów:

Dodatek do żywności może zostać 
umieszczony we wspólnotowym wykazie w 
załączniku II ze względu na rodzaj pełnionej 
funkcji jako barwnik tylko wtedy, gdy 
oprócz spełniania jednego lub większej 
liczby celów określonych w art. 5 ust. 2, 
spełnia cel przywrócenia pierwotnego 
wyglądu żywności, której barwa uległa 
zmianie w wyniku przetwarzania, 
magazynowania, pakowania i dystrybucji, 
co spowodowało ewentualne zmniejszenie 
możliwości zaakceptowania jego wyglądu , 
jednak nie wprowadzając konsumentó w 
błąd, że żywność jest świeższa lub mniej 
przetworzona, niż jest w rzeczywistości.  

a) przywraca pierwotny wygląd zewnętrzny 
żywności, której barwa uległa zmianie w 
wyniku przetwarzania, przechowywania, 
pakowania i dystrybucji, co spowodowało 
ewentualne zmniejszenie możliwości 
zaakceptowania jej wyglądu zewnętrznego;
b) powoduje, że żywność staje się wizualnie 
bardziej atrakcyjna;
c) nadaje barwę żywności, która w 
przeciwnym razie byłaby bezbarwna.
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Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie barwników nie powinno wprowadzać konsumentów w błąd, powodując, że 
„nieatrakcyjna” żywność staje się wizualnie bardziej atrakcyjna, dając fałszywe wrażenie, że 
pewne składniki zostały zastosowane lub powodując, że konsumenci uważają wysoce 
przetworzone produkty żywnościowe za bardziej naturalne, niż w rzeczywistości.  

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 72
Artykuł 7 litery b) i c)

b) powoduje, że żywność staje się wizualnie 
bardziej atrakcyjna;

b) powoduje, że żywność staje się wizualnie 
bardziej atrakcyjna np. pomagając w 
identyfikacji smaków kojarzonych z 
poszczególnymi produktami żywnościowymi 
lub nadając barwę żywności, która w 
przeciwnym razie byłaby bezbarwna.

c) nadaje barwę żywności, która w 
przeciwnym razie byłaby bezbarwna.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa o barwnikach zezwala na stosowanie barwników pomagających w 
identyfikacji smaków zwykle kojarzonych z poszczególnymi produktami żywnościowymi oraz 
nadających barwę żywności, która w przeciwnym razie byłaby bezbarwna. Należy utrzymać 
niniejsze przepisy w zaproponowanym rozporządzeniu. 

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 73
Artykuł 7 litery b) i c)

b) powoduje, że żywność staje się wizualnie 
bardziej atrakcyjna;

b) powoduje, że żywność staje się wizualnie 
bardziej atrakcyjna np. pomagając w 
identyfikacji smaków kojarzonych z 
poszczególnymi produktami żywnościowymi 
lub nadając barwę żywności, która w 
przeciwnym razie byłaby bezbarwna.

c) nadaje barwę żywności, która w 
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przeciwnym razie byłaby bezbarwna.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa o barwnikach zezwala na stosowanie barwników pomagających w 
identyfikacji smaków zwykle kojarzonych z poszczególnymi produktami żywnościowymi oraz 
nadających barwę żywności, która w przeciwnym razie byłaby bezbarwna. Należy utrzymać 
niniejsze przepisy w zaproponowanym rozporządzeniu.  

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 74
Artykuł 7 litery b) i c)

b) powoduje, że żywność staje się wizualnie 
bardziej atrakcyjna;

b) powoduje, że żywność staje się wizualnie 
bardziej atrakcyjna np. . pomagając w 
identyfikacji smaków kojarzonych z 
poszczególnymi produktami żywnościowymi 
lub nadając barwę żywności, która w 
przeciwnym razie byłaby bezbarwna.

c) nadaje barwę żywności, która w 
przeciwnym razie byłaby bezbarwna.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa o barwnikach zezwala na stosowanie barwników pomagających w 
identyfikacji smaków zwykle kojarzonych z poszczególnymi produktami żywnościowymi oraz 
nadających barwę żywności, która w przeciwnym razie byłaby bezbarwna. Należy utrzymać 
niniejsze przepisy w zaproponowanym rozporządzeniu.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 75
Artykuł 7 a (nowy)

Artykuł 7a
Specjalne warunki stosowania 

wzmacniaczy smaku
Dodatek do żywności może być dopuszczony 
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jako wzmacniacz smaku jedynie, gdy: 
a) wyraźnie przedstawiono korzyść 
technologiczną, a pożądanego skutku nie 
można osiągnąć przy pomocy przypraw;
b) nie wprowadza się w błąd konsumentów, 
powodując, że myślą, że żywność 
zawdzięcza smak przyprawom.  

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie wzmacniaczy smaku nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Nie udziela się 
zezwolenia na nie zezwolenia w celu zmniejszenia ilości (droższych) przypraw stosowanych w 
przetwarzanej żywności. 

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 76
Artykuł 8 ustęp 1

1. Dodatki do żywności mogą być 
przyporządkowane do jednego lub większej 
liczby rodzajów pełnionej funkcji 
określonych w załączniku I w oparciu o 
podstawową funkcję technologiczną danego 
dodatku do żywności. 

1. Dodatki do żywności mogą być 
przyporządkowane do jednego lub większej 
liczby rodzajów pełnionej funkcji 
określonych w załączniku I w oparciu o 
podstawową funkcję danego dodatku do 
żywności i stosowane wyłącznie 
uwzględniając niniejszą funkcję.

Przyporządkowanie danego dodatku do 
żywności do odpowiedniego rodzaju 
pełnionej funkcji nie wyklucza stosowania 
jej w kilku funkcjach.

Or. de

Uzasadnienie

Również w nowym rozporządzeniu należy zawrzeć zgodny z dyrektywą 95/2/WE związek 
między dodatkami a celami, do których są wykorzystywane, w celu zapobiegania nadużyciom 
i wykorzystywaniu niepewności prawnej. Ponadto, termin „technologiczna” w tym kontekście 
wprowadza w błąd.
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Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 77
Artykuł 8 ustęp 2

2. W razie konieczności, na skutek postępu 
naukowego lub technicznego, dodatkowe 
rodzaje pełnionej funkcji mogą zostać 
uwzględnione w załączniku I zgodnie z 
procedurą określoną w art. 28 ust. 2.

2. W razie konieczności, na skutek postępu 
naukowego lub technicznego, dodatkowe 
rodzaje pełnionej funkcji mogą zostać 
uwzględnione w załączniku I . 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka umożliwiająca utrzymanie procedury współdecyzji w stosunku do wszelkich zmian 
załączników do tego rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 78
Artykuł 9 ustęp 2 litery a) i b)

a) nazwę tego dodatku do żywności i jej 
numer E, jeżeli został mu nadany; 

a) nazwę tego dodatku do żywności, grupy 
dodatków, i jej numer E, jeżeli został mu 
nadany

b) środki spożywcze, do których ten dodatek 
do żywności może być dodawany;

b) środki spożywcze, i/lub dodatki do 
żywności  i/lub enzymy spożywcze i/lub 
śubstancje aromatyzujące, do których ten 
dodatek do żywności może być dodawany;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 9 ust. 2 lit. a): wykaz Wspólnoty powinien zawierać pełne informacje dotyczące dodatków 
w wykazie, z podaniem nazwy dodatku, grupy dodatku i numeru E.    
Art. 9 ust. 2 lit. b): zmiana w celu nadania spójności, ponieważ art. 9 ust 2 odsyła do 
dodatków z załącznika II (wykaz dodatków w środkach spożywczych) jak również z załącznika 
III (wykaz dodatków w dodatkach, enzymach spożywczych i substancjach aromatyzujących). 
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Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 79
Artykuł 9 ustęp 2 litera d a) (nowa)

da) pozostałe dodatki do żywności, których 
nie można stosować w połączeniu z 
dodatkami do żywności; 

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre dodatki wchodzą w reakcję z nowymi składnikami tworząc substancje o innych 
właściwościach i innym wpływie na zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne, niż te dwie 
substancje składowe.  Jeśli powoduje to szkodliwe lub toksyczne skutki, w załącznikach należy 
odnotować taką kombinację dodatków do żywności.  

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 80
Artykuł 10 ustęp 2

2. W stosownych przypadkach dla danego 
dodatku do żywności nie wyznacza się 
żadnego poziomu maksymalnego (quantum 
satis). W takim przypadku, odnośny dodatek 
do żywności stosowany jest zgodnie z 
zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, na 
poziomie nie wyższym niż poziom niezbędny 
do osiągnięcia zamierzonego celu i pod 
warunkiem, że konsumenci nie są 
wprowadzani w błąd.

2. W stosownych przypadkach dla danego 
dodatku do żywności nie wyznacza się 
żadnego poziomu maksymalnego (quantum 
satis). W takim przypadku, odnośny dodatek 
do żywności stosowany jest zgodnie z  
definicją podaną w art. 3 ust 2 lit gb).

Or. en

Uzasadnienie

Patrz  komentarze do definicji w art. 3 ust. 2. W artykule tym należy wprowadzić odniesienie 
do zaproponowanej definicji “quantum satis” i odpowiednio go zmienić.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 81
Artykuł 10 ustęp 3
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3. Maksymalne poziomy stosowania 
dodatków do żywności określone w 
załączniku II mają zastosowanie do środków 
spożywczych gotowych do spożycia, 
przygotowanych zgodnie z instrukcjami 
stosowania, chyba, że określono inaczej.

3. Maksymalne poziomy stosowania 
dodatków do żywności określone w 
załączniku II mają zastosowanie do środków 
spożywczych gotowych do spożycia, w tym 
w odpowiednich przypadkach w 
rozcieńczeniu, przygotowanych zgodnie z 
instrukcjami stosowania, chyba, że 
określono inaczej.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić w załączniku stosowane również w produkcji rozpuszczone dodatki do 
żywności. 

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 82
Artykuł 11

Dodatek do żywności wchodzący w zakres 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 może zostać umieszczony we 
wspólnotowych wykazach w załącznikach II 
i III do niniejszego rozporządzenia jedynie 
po jego dopuszczeniu zgodnie z przepisami 
art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. 

Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 1 i 2 dodatek 
do żywności wchodzący w zakres 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 może zostać wprowadzony do 
obrotu i stosowany w żywności jedynie, gdy 
jest objęty zezwoleniem, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003.

Or. en

Uzasadnienie

Zakładano, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 w sprawie procedury udzielenia 
zezwolenia dla składników genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz ich składników, 
zostanie przyjęta procedura „jeden klucz – jedne drzwi".
Wymóg zezwolenia w kwestii genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz ich 

składników zgodnie z rozporządzeniem 1829/2003 zanim nastąpi ocena w celu włączenia do 
załącznika II i III zaproponowanego rozporządzenia w sprawie dodatków do środków 
spożywczych wydaje się stać w sprzeczności z tym podejściem i może spowodować 
konieczność przeprowadzenia dla danego dodatku dwóch oddzielnych procedur udzielenia 
zezwoleń. Spowodowałoby to nadmierną biurokrację i mogłoby doprowadzić do opóźnień.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 83
Artykuł 11
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Dodatek do żywności wchodzący w zakres 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 może zostać umieszczony we 
wspólnotowych wykazach w załącznikach II 
i III do niniejszego rozporządzenia jedynie 
po jego dopuszczeniu zgodnie z przepisami 
art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. 

Dodatek do żywności wyprodukowany z 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie, 
z ich wykorzystaniem lub przez nie lub 
wchodzący w zakres stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 może 
zostać umieszczony we wspólnotowych 
wykazach w załącznikach II i III do 
niniejszego rozporządzenia jedynie po jego 
dopuszczeniu zgodnie z przepisami art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Jest on 
wyraźnie oznaczony poprzez umieszczenie  
obok nazwy numeru E słów 
„wyprodukowane przez organizmy 
zmodyfikowane genetycznie” lub 
„wyprodukowane z organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie”.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatki do żywności wyprodukowane z organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub 
mikroorganizmów albo przez nie powinno się wyraźnie oznaczyć jako takie w celu 
zapewnienia konsumentom wolności wyboru.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 84
Artykuł 11

Dodatek do żywności wchodzący w zakres 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 może zostać umieszczony we 
wspólnotowych wykazach w załącznikach II 
i III do niniejszego rozporządzenia jedynie
po jego dopuszczeniu zgodnie z przepisami 
art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. 

Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 1 i 2 dodatek 
do żywności wchodzący w zakres 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 może zostać wprowadzony do 
obrotu i stosowany w żywności jedynie, gdy 
jest objęty zezwoleniem, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003.

Or. en

Uzasadnienie

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
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additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.
A stream-lined procedure for authorising GM derived food additives should be ensured, in-
line with the ‘one-door-one-key’ approach intended under Regulation (EC) No 1829/2003, 
that is, that when evaluation for authorisation under 1829/2003/EC and under this Regulation 
are required, they are both carried out jointly under one single EFSA assessment, instead of 
following two separate authorisation procedures.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 85
Artykuł 13

Dodatki do żywności nie mogą być 
stosowane w żywności nieprzetworzonej, 
chyba że takie stosowanie zostało określone 
wyraźnie w załączniku II.

Dodatki do żywności nie mogą być 
stosowane w żywności nieprzetworzonej, 
chyba że takie stosowanie zostało określone 
wyraźnie w załączniku II. Nie stosuje się 
dodatków w żywności nieprzetworzonej, aby 
uczynić ją bardziej atrakcyjną wizualnie 
albo w celu wprowadzenia w jakikolwiek 
sposób konsumentów w błąd co do jej 
świeżości lub wartości odżywczej.

Or. en

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 86
Artykuł 14

Barwniki i substancje słodzące nie mogą być 
stosowane w żywności dla niemowląt i 
małych dzieci, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 89/398/EWG, w tym w żywności 
dietetycznej dla niemowląt i żywności dla 
małych dzieci, specjalnego przeznaczenia 
medycznego, chyba, że w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia wyraźnie 
określono inaczej.

Barwniki i substancje słodzące nie mogą być 
stosowane w żywności dla niemowląt i 
małych dzieci do 12 roku życia, ani w 
odniesieniu do żywności objętej dyrektywą
89/398/EWG, w tym w żywności 
dietetycznej dla niemowląt i żywności dla 
małych dzieci, specjalnego przeznaczenia 
medycznego, chyba, że w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia wyraźnie 
określono inaczej.

Nie stosuje się barwników w żywności 
przeznaczonej specjalnie dla dzieci. 

Or. en
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Uzasadnienie

Dzieci łatwiej wprowadzić w błąd stosując w żywności barwniki i substancje słodzące.   
Należy to uwzględnić wydając zezwolenie dotyczące tych dodatków, zgodnie z kryteriami 
zawartymi w art. 5.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 87
Artykuł 16 ustęp 1 litera b)

b) w środku spożywczym, do którego 
dodany został środek aromatyzujący, jeżeli 
ten dodatek do żywności:

(b) w środku spożywczym, do którego 
dodany został dodatek do żywności, enzym 
spożywczy lub środek aromatyzujący, jeżeli 
ten dodatek do żywności:

i) został dopuszczony do stosowania w 
środku aromatyzującym zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia; 

(i) został dopuszczony do stosowania w 
dodatku do żywności, enzymie spożywczym 
lub środku aromatyzującym zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia;

ii) został wprowadzony do tego środka 
spożywczego wraz z tym środkiem 
aromatyzującym;

(ii) został wprowadzony do tego środka 
spożywczego wraz z tym dodatkiem do 
żywności, enzymem spożywczym lub 
środkiem aromatyzującym;

iii) nie pełni funkcji technologicznej w 
ostatecznym środku spożywczym; 

iii) nie pełni funkcji technologicznej w 
ostatecznym środku spożywczym; 

Or. en

Uzasadnienie

Art. 16 ust. 1 lit. b) powinien również objąć dodatki używane w dodatkach i enzymach (oraz 
środkach aromatyzujących). 

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 88
Artykuł 16 ustęp 4

4. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, 
obecność substancji o intensywnym
działaniu słodzącym dopuszczona jest w 
wieloskładnikowych środkach spożywczych 
bez dodatku cukru, wieloskładnikowych 
środkach spożywczych o obniżonej wartości 
energetycznej, dietetycznych 
wieloskładnikowych środkach spożywczych 

4. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, 
obecność substancji o działaniu słodzącym 
dopuszczona jest jedynie w 
wieloskładnikowych środkach spożywczych 
bez dodatku cukrów, wieloskładnikowych 
środkach spożywczych o obniżonej wartości 
energetycznej, dietetycznych 
wieloskładnikowych środkach spożywczych 
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przeznaczonych do stosowania w dietach 
niskokalorycznych i wieloskładnikowych 
środkach spożywczych o długim okresie 
przydatności do spożycia, pod warunkiem, 
że ta substancja o intensywnym działaniu 
słodzącym została dopuszczona do 
stosowania w jednym ze składników 
odnośnego wieloskładnikowego środka 
spożywczego. 

przeznaczonych do stosowania w dietach 
niskokalorycznych i wieloskładnikowych 
środkach spożywczych o długim okresie 
przydatności do spożycia, pod warunkiem, 
że ta substancja o działaniu słodzącym 
została dopuszczona do stosowania w 
jednym ze składników odnośnego 
wieloskładnikowego środka spożywczego.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 16 ust. 1 dopuszcza występowanie konkretnych dodatków na specjalnych warunkach 
zgodnie z zasadą przenoszenia. W przypadku substancji słodzących zasada przenoszenia 
ograniczona jest do jeszcze bardziej szczególnych warunków w myśl art. 16 ust. 4 (oraz 
obowiązującego art. 2a dyrektywy 94/35/WE dotyczącej substancji słodzących używanych w 
środkach spożywczych). 
Jednak dla wyjaśnienia oraz uniknięcia rozbieżnych interpretacji proponowanego przepisu, w 
art. 16 ust. 4 należy dodać słowo „jedynie”.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 89
Artykuł 17 wprowadzenie

W razie konieczności, kwestia czy 
ewentualnie: (...) może zostać rozstrzygnięta 
zgodnie z procedurą określoną w art. 28 ust. 
2.

W razie konieczności, kwestia czy 
ewentualnie: (...) może zostać rozstrzygnięta 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą określoną w art. 28 ust. 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 90
Artykuł 19

Etykietowanie dodatków do żywności 
nieprzeznaczonych do sprzedaży 

Informacje, które należy podać w 
przypadku dodatków do żywności i 
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konsumentowi końcowemu preparatów będących dodatkami do 
żywności, nieprzeznaczonych do sprzedaży

konsumentowi końcowemu
Dodatki do żywności nieprzeznaczone do 
sprzedaży konsumentowi końcowemu, 
sprzedawane odrębnie lub w mieszaninach 
i/lub zawierające składniki zgodnie z 
definicją w art. 6 ust. 4 dyrektywy 
2000/13/WE, można wprowadzać do obrotu 
wyłącznie wtedy, gdy na ich opakowaniach 
lub pojemnikach zamieszczone są 
informacje przewidziane w art. 20 do 23 
niniejszego rozporządzenia, które muszą 
być łatwo dostrzegalne, wyraźnie czytelne i 
nieusuwalne.

1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych 
wymagań w zakresie etykietowania 
żywności, zawartych w przepisach unijnych, 
czy też bardziej szczegółowych albo 
obszerniejszych aktach prawnych, 
rozporządzeniach lub przepisach 
administracyjnych odnoszących się do wag 
i miar lub prezentacji, klasyfikacji, 
opakowania i etykietowania 
niebezpiecznych substancji i preparatów 
lub odnoszących się do transportu takich 
substancji, dodatki do żywności oraz ich 
preparaty nieprzeznaczone do sprzedaży 
konsumentowi końcowemu, sprzedawane: 
- odrębnie lub 
- w mieszaninach 
można wprowadzać do obrotu wyłącznie 
zgodnie z przepisami tego artykułu.
2. Opakowanie lub pojemniki, a w 
przypadku dostawy produktu luzem -
dokumenty towarzyszące, muszą zawierać 
następujące informacje dotyczące dodatków 
do żywności, mających pełnić funkcję w 
żywności, w której mają zostać użyte:

(a) nazwę dodatku i/lub jego numer E 
określone w niniejszym rozporządzeniu; lub
b) w przypadku braku nazwy i/lub numeru 
E, o których mowa w lit. a), wystarczająco 
szczegółowy opis dodatku do żywności 
pozwalający na jego odróżnienie od 
produktów, z którymi mógłby zostać 
pomylony.
W przypadku sprzedaży mieszanek 
dodatków do żywności lub ich preparatów, 
informacje wymienione w lit. a) lub b) 
podaje się odnośnie do każdego dodatku w 
porządku malejącym według ich 
procentowego udziału wagowego.
3. Ponadto na opakowaniu, na pojemniku, 
lub w dokumentacji dotyczącej danego 
produktu, która ma być dostarczona nie 
później niż z dostawą, podaje się 
następujące informacje:
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a) wskazówkę, że produkt nadaje się do 
spożycia przez ludzi czy do wykorzystania w 
pożywieniu lub może być stosowany jako 
dodatek do żywności;
b) nazwisko lub nazwę firmy i adres 
producenta, firmy pakującej lub 
sprzedającej z siedzibą na terenie 
Wspólnoty;
c) znak identyfikacyjny partii lub serii;
d) w razie konieczności, specyficzne 
warunki przechowywania i stosowania;
e) sposób użycia, jeżeli brak tej informacji 
uniemożliwiałaby właściwe stosowanie 
danego dodatku do żywności;
f) w uzasadnionych przypadkach również 
dostateczne informacje o składzie dodatku 
do żywności lub jego preparatu, 
umożliwiające użytkownikowi 
przestrzeganie ograniczeń ilościowych przy 
jego stosowaniu w żywności; w przypadku, 
gdy to samo ograniczenie ilościowe dotyczy 
grupy składników stosowanych pojedynczo 
lub w połączeniu, można podać łączny 
odsetek w postaci jednej liczby; 
ograniczenie ilościowe wyraża się bądź 
numerycznie, bądź zgodnie z zasadą 
quantum satis (czyli wystarczającej ilości); 
g) masę netto;
h) informacje potrzebne użytkownikowi do 
przestrzegania wymogów dyrektywy 
2000/13/WE, w szczególności wymogu 
podawania na etykiecie informacji o 
alergenach.
4. Informacje objęte tym artykułem można 
podawać wyłącznie w dokumentach 
przewozowych, które muszą być 
dostarczone nie później niż wraz z dostawą, 
pod warunkiem umieszczenia na łatwo 
widocznej części opakowania lub 
pojemnika danego produktu informacji:
„Produkt przeznaczony do wyrobu 
żywności, a nie do sprzedaży detalicznej”. 
5. Informacje przewidziane w niniejszym 
artykule podaje się w języku łatwo 
zrozumiałym dla nabywców. Państwo 
członkowskie, w którym produkt jest 
wprowadzany do obrotu, zgodnie z zapisami 
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traktatu może na własnym terytorium 
postanowić o udostępnianiu informacji na 
żądanie w jednym lub więcej języku 
urzędowym Wspólnoty, określonym przez 
dane państwo członkowskie. Nie wyklucza 
to podawania informacji w wielu językach. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie i umożliwienie stosowania etykietowania w transakcjach 
między przedsiębiorstwami.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 91
Artykuł 19

Etykietowanie dodatków do żywności 
nieprzeznaczonych do sprzedaży 

konsumentowi końcowemu

Informacje, które należy podać w 
przypadku dodatków do żywności 

nieprzeznaczonych do sprzedaży odbiorcy
końcowemu

Dodatki do żywności nieprzeznaczone do 
sprzedaży konsumentowi końcowemu, 
sprzedawane odrębnie lub w mieszaninach 
i/lub zawierające składniki zgodnie z 
definicją w art. 6 ust. 4 dyrektywy 
2000/13/WE, można wprowadzać do obrotu 
wyłącznie wtedy, gdy na ich opakowaniach 
lub pojemnikach zamieszczone są 
informacje przewidziane w art. 20 do 23 
niniejszego rozporządzenia, które muszą 
być łatwo dostrzegalne, wyraźnie czytelne i 
nieusuwalne.

1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych 
wymagań w zakresie znakowania żywności, 
zawartych w przepisach wspólnotowych, 
dodatki do żywności nieprzeznaczone na 
sprzedaż odbiorcy końcowemu, niezależnie 
od tego, czy są one sprzedawane: 

- pojedynczo;
- jako mieszanka dodatków lub 
- jako mieszanka z innymi substancjami, 
materiałami lub składnikami żywności 
stosowanymi do przedłużenia okresu ich 
przechowywania, ułatwienia sprzedaży, 
ujednolicenia, rozcieńczania, 
rozpuszczania, lub dodania do żywności.
mogą być sprzedawane tylko zgodnie z 
postanowieniami niniejszego artykułu.
2. Opakowanie lub pojemniki, a w 
przypadku dostawy produktu luzem -
dokumenty towarzyszące, muszą zawierać 
następujące informacje: 
a) funkcję w żywności, którą mają pełnić, 
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(i) nazwę lub numer E określone w 
niniejszym rozporządzeniu; lub 
(ii) w przypadku braku nazwy lub numeru 
E, o których mowa w punkcie (i), opis 
dodatku do żywności, który jest 
wystarczająco dokładny w celu odróżnienia 
go od produktów, z którymi mógłby być 
pomylony; 
(b) ilość netto; 
(c) oznakowanie identyfikujące serię lub 
partię produktu; 
(d) specjalne warunki przechowywania i 
stosowania, o ile to konieczne; 
(e) minimalny okres trwałości. 
3. Ponadto na opakowaniu lub na 
pojemniku, lub w dokumentacji dotyczącej 
produktu, która ma być dostarczona razem 
z dostawą lub przed nią, muszą być podane 
następujące informacje: 
(a) nazwa lub nazwa firmy i adres 
producenta lub podmiotu pakującego, lub 
sprzedawcy działającego we Wspólnocie, 
(b) wskazówki dotyczące stosowania, jeśli 
ich pominięcie uniemożliwiłoby właściwe 
stosowanie dodatku do żywności, 
(c) wskazówkę, że produkt nadaje się do 
spożycia przez ludzi lub może być 
stosowany jako dodatek do żywności,  
(d) wskazanie udziału procentowego 
każdego składnika, który podlega 
ograniczeniu ilościowemu w żywności lub 
odpowiednią informację na temat składu, 
tak aby umożliwić odbiorcy przestrzeganie 
przepisów wspólnotowych, lub w przypadku 
ich braku, przepisów krajowych mających 
zastosowanie do danego artykułu 
żywnościowego. W przypadku gdy takie 
samo ograniczenie ilościowe ma 
zastosowanie do grupy składników 
używanych pojedynczo czy też w 
połączeniu, można podać łączny udział 
procentowy jako jedną liczbę. Ograniczenie 
ilościowe jest podawane jako liczba lub 
zgodnie z zasadą quantum satis (w 
wystarczającej ilości); 
e) wystarczające informacje umożliwiające 
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odbiorcy przestrzeganie przepisów 
Dyrektywy 2000/13/WE, a w szczególności 
przepisów odnośnie oznaczania alergenów; 
(f) w przypadku gdy dodatki do żywności są 
sprzedawane pojedynczo lub jako 
mieszanka, informacje, o których mowa w 
ust. 2 lit. (a) pkt (i) lub pkt (ii) muszą być 
podane dla każdego dodatku do żywności, w 
porządku malejącym według jego 
procentowego udziału wagowego w masie 
całkowitej. 

Or. pl

Uzasadnienie

Przepisy odnośnie znakowania dodatków do żywności nieprzeznaczonych do sprzedaży 
odbiorcom końcowym powinny zostać uproszczone. W propozycji legislacyjnej nie zawsze jest 
jasne czy informacje wymagane zgodnie z postanowieniami Artykułów od 19 do 23 mają być 
wymieniane oddzielnie, w porządku malejącym, czy też podawane razem w postaci wspólnej 
listy. Postanowienia Artykułów od 19 do 23 powinny zostać scalone i przedstawione w 
jaśniejszy sposób. Ponadto Artykuł 22 zawiera nowe wymagania odnośnie znakowania 
przedmieszek (dodatki do żywności wymieszane z innymi składnikami żywności). 
Przedmieszki, które nie są przeznaczone do sprzedaży odbiorcy końcowemu nie powinny 
generalnie podlegać przepisom o znakowaniu dodatków do żywności. Niezbędne informacje 
potrzebne do oznakowania gotowego artykułu spożywczego są normalnie podawane w 
towarzyszących dokumentach takich jak specyfikacje. Dlatego też należy usunąć Artykuł 22. 
Przynajmniej powinna istnieć możliwość zawarcia informacji wymaganych w Artykule 22 
tylko w dokumentach towarzyszących (zgadza się z Artykułem 21).

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 92
Artykuł 20

artykuł skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 19.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 93
Artykuł 20
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artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 19.

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 94
Artykuł 20 ustęp 1

1. W przypadku, w którym dodatki do 
żywności nieprzeznaczone do sprzedaży 
konsumentowi końcowemu sprzedawane są 
odrębnie lub w mieszaninach, na ich 
opakowaniach lub pojemnikach podawane 
są w odniesieniu do każdego dodatku do 
żywności następujące informacje:

1. W przypadku, w którym dodatki do 
żywności nieprzeznaczone do sprzedaży 
konsumentowi końcowemu sprzedawane są 
odrębnie lub w mieszaninach, na ich 
opakowaniach lub pojemnikach podawane 
są w odniesieniu do każdego dodatku nazwa 
i/lub numer E określone w tym 
rozporządzeniu.

a) jego nazwa i/lub numer E, określone w 
niniejszym rozporządzeniu; lub 
b) w przypadku braku nazwy i/lub numeru 
E, o których mowa w lit. a), opis dodatku do 
żywności, który jest na tyle precyzyjny, aby 
umożliwić odróżnienie tego dodatku od 
produktów, z którymi można by go pomylić.

Or. en

Uzasadnienie

Etykietowanie dodatków musi obejmować szczegółową nazwę dodatku, aby konsumenci, 
którym jakiś dodatek poważnie szkodzi, mogli jednoznacznie stwierdzić, czy występuje on w 
danym produkcie. Jeżeli dopuści się niejasne etykietowanie, konsumenci mogą nie być 
świadomi zagrożeń, ryzykując poważne problemy zdrowotne.

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 95
Artykuł 20 ustęp 2 a (nowy)

2a. W przypadku wzrostu toksyczności 
dodatku do żywności wskutek zmiany 
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warunków jego użytkowania, na 
opakowaniu lub pojemniku umieszcza się 
ostrzeżenie z opisem zmienionych 
warunków.

Or. en

Uzasadnienie

Warunki użytkowania dodatku mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie konsumentów. 
Substancja może stać się bardziej toksyczna na przykład wskutek zmian temperatury. Jeden z 
przykładów stanowi tu aspartam: z badań wynika, że wskutek ogrzania rozkłada się on na 
szereg substancji, a niektóre z nich (jak metanol) są toksyczne.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 96
Artykuł 21

artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 19.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 97
Artykuł 21

artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 19.
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Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 98
Artykuł 22

artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 19.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 99
Artykuł 23

artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 19.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 100
Artykuł 23 ustęp 1 litera c)

c) wskazówki dotyczące stosowania, jeżeli 
ich pominięcie mogłoby spowodować
nieprawidłowe zastosowanie danego 
dodatku do żywności;

c) wskazówki dotyczące stosowania, jeżeli 
ich pominięcie mogłoby utrudniać 
prawidłowe zastosowanie danego dodatku 
do żywności;

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg podania instrukcji użytkowania powinien być wyraźniejszy.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 101
Artykuł 23 ustęp 1 litera h a) (nowa)

ha) data przydatności do spożycia 
(minimalnej trwałości);

Or. de

Uzasadnienie

Datę przydatności do spożycia należy podawać nie tylko w momencie sprzedaży 
konsumentowi końcowemu, ale ogólnie w celu zapewnienia minimum ochrony konsumentom i 
użytkownikom.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 102
Artykuł 23 ustęp 2

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1,
informacje wymagane w lit. c) do g) i h) 
tego ustępu mogą być podawane jedynie w 
dokumentach odnoszących się do danej 
przesyłki, które mają zostać dostarczone 
przed dostawą lub wraz z nią, pod 
warunkiem, że określenie „przeznaczony do 
wytwarzania środków spożywczych, nie do 
sprzedaży detalicznej” umieszczone zostanie 
w łatwo widocznym miejscu opakowania 
lub pojemnika odnośnego produktu.

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, 
informacje wymagane w lit. c) do f) i ha) 
tego ustępu mogą być podawane jedynie w 
dokumentach odnoszących się do danej 
przesyłki, które mają zostać dostarczone 
przed dostawą lub wraz z nią, pod 
warunkiem, że określenie „przeznaczony do 
wytwarzania środków spożywczych, nie do 
sprzedaży detalicznej” umieszczone zostanie 
w łatwo widocznym miejscu opakowania 
lub pojemnika odnośnego produktu. 

Or. de

Uzasadnienie

Wynika z poprawki do ust. 1.

Poprawkę złożyli David Martin, Åsa Westlund

Poprawka 103
Artykuł 23 ustęp 2 a (nowy)

2a. W drodze odstępstwa od wymogów 
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dotyczących etykietowania i informacji 
podanych w art. 19 - 22 oraz ust. 1 
niniejszego artykułu, w przypadku dostaw 
produktów luzem wszystkie informacje 
można podawać w dokumentach 
towarzyszących, które należy dostarczyć nie 
później niż wraz z dostawą.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek nie uwzględnia przemysłowych dostaw dodatków w cysternach, dla których 
wymagania dotyczące informacji są inne niż w przypadku opakowań i pojemników.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 104
Artykuł 23 ustęp 2 a (nowy)

2a. W drodze odstępstwa od wymogów 
dotyczących etykietowania i informacji 
podanych w art. 19 - 22 oraz ust. 1 
niniejszego artykułu, w przypadku dostaw 
produktów luzem wszystkie informacje 
można podawać w dokumentach 
towarzyszących, które należy dostarczyć nie 
później niż wraz z dostawą.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek nie uwzględnia przemysłowych dostaw dodatków w cysternach, dla których 
wymagania dotyczące informacji są inne niż w przypadku opakowań i pojemników.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 105
Artykuł 24 ustęp 1 wprowadzenie

1. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
2000/13/WE, dodatki do żywności 
przeznaczone do sprzedaży konsumentowi 
końcowemu można wprowadzać do obrotu 

1. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
2000/13/WE, dodatki do żywności 
przeznaczone do sprzedaży konsumentowi 
końcowemu można wprowadzać do obrotu 
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wyłącznie wtedy, gdy na ich opakowaniu 
zamieszczone są następujące informacje, 
które muszą być łatwo dostrzegalne, 
wyraźnie czytelne i nieusuwalne:

wyłącznie wtedy, gdy na ich opakowaniu 
zamieszczone są następujące informacje:

Or. de

Uzasadnienie

Wymagania są niejasne. Wartość przepisów dyrektywy w sprawie etykietowania została 
dowiedziona w przeszłości i nie wymagają one żadnego dodatkowego biurokratycznego 
uzupełnienia.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 106
Artykuł 24 ustęp 1 litera a)

a) nazwa pod którą sprzedawany jest dany 
dodatek do żywności; nazwa ta musi być 
nazwą ustanowioną przepisami 
wspólnotowymi, które mają zastosowanie do 
tego dodatku do żywności i do jego numeru 
E; 

(a) nazwa pod którą sprzedawany jest dany 
dodatek do żywności; nazwa ta musi być 
nazwą ustanowioną przepisami 
wspólnotowymi, które mają zastosowanie do 
tego dodatku do żywności lub do jego 
numeru E;

Or. en

Uzasadnienie

W art. 6 dyrektywy 2000/13/WE dotyczącej etykietowania środków spożywczych stwierdza się, 
że składniki należące do jednej z kategorii znajdujących się w wykazie w załączniku II 
(dodatki do żywności wraz ze środkami słodzącymi) „muszą być oznaczone nazwą kategorii 
wraz z podaniem nazwy szczegółowej lub numeru E”. Dla wprowadzenia spójności i 
pewności prawnej oraz uniknięcia niejasności wśród konsumentów przepisy te muszą być 
zgodne z przepisami dyrektywy dotyczącej etykietowania środków spożywczych.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 107
Artykuł 24 ustęp 3

3. Etykiety opakowań słodzików stołowych 
zawierających poliole i/lub aspartam i/lub 
sól aspartamu i acesulfamu zawierają 

3. Etykiety opakowań słodzików stołowych i 
innych środków spożywczych zawierających 
poliole i/lub aspartam i/lub sól aspartamu i 
acesulfamu zawierają następujące 
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następujące ostrzeżenia: ostrzeżenia:
a) poliole: „nadmierne spożycie może mieć 
efekt przeczyszczający”;

a) poliole: „spożycie może mieć efekt 
przeczyszczający”;

b) aspartam/ sól aspartamu i acesulfamu: 
„zawiera źródło fenyloalaniny”.

b) aspartam/ sól aspartamu i acesulfamu: 
„zawiera źródło fenyloalaniny”.

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganiami dotyczącymi etykietowania należy też objąć wszystkie źródła polioli i 
aspartamu. Sformułowanie „nadmierne spożycie” zachęciłoby konsumentów do zignorowania 
ostrzeżenia. 

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 108
Artykuł 24 ustęp 3 a (nowy)

3a. Etykiety opakowań środków 
spożywczych zawierających barwniki azowe 
zawierają ostrzeżenie: „Barwniki azowe 
mogą wywoływać uczulenie”.

Or. en

Uzasadnienie

Barwniki azowe mogą wywoływać reakcje uczuleniowe. W rozporządzeniu należy zatem 
zażądać podania wyraźnego ostrzeżenia. 

Poprawkę złożyła Bogusław Sonik

Poprawka 109
Artykuł 25

artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 19.
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 110
Artykuł 25

artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 19.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 111
Artykuł 26 ustęp 1

1. Producent dodatku do żywności lub 
stosujący dany dodatek do żywności 
przekazuje Komisji niezwłocznie wszelkie 
nowe informacje naukowe lub techniczne, 
które mogą mieć wpływ na ocenę 
bezpieczeństwa tego dodatku do żywności. 

1. Producent dodatku do żywności lub 
stosujący dany dodatek do żywności 
przekazuje Komisji niezwłocznie znane mu 
i dostępne dane naukowe lub informacje
techniczne, które mogą mieć wpływ na 
ocenę bezpieczeństwa tego dodatku do 
żywności.

Or. de

Uzasadnienie

Producenci dodatków do żywności zwykle nie mają danych dotyczących faktycznych 
zastosowań dodatków. Klienci mogą używać substancji w różnych dziedzinach lub 
kategoriach spożywczych.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 112
Artykuł 26 ustęp 2

2. Producent dodatku do żywności lub
stosujący dany dodatek do żywności, 
działając na wniosek Komisji, powiadamia 
ją o faktycznym stosowaniu tego dodatku do 

2. Producenci dodatku do żywności i
stosujący dany dodatek do żywności 
współpracują z Komisją w zakresie 
uzyskania danych dotyczących faktycznego 
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żywności. stosowania tego dodatku do żywności.
Przekazane informacje są traktowane jako 
poufne.

Or. en

Uzasadnienie

Jako kluczowi uczestnicy łańcucha pokarmowego producenci dodatków do żywności i 
stosujący dany dodatek mają dostęp do rozmaitych danych. Jedni i drudzy powinni 
współpracować, pomagając Komisji w zebraniu danych dotyczących faktycznych zastosowań 
danego dodatku do żywności. Te konkretne informacje należy jednak traktować jako poufne, 
zapobiegając tym samym wyrządzeniu ewentualnych szkód w zakresie interesów handlowych 
lub interesów dotyczących badań naukowych i rozwoju.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 113
Artykuł 26 ustęp 2

2. Producent dodatku do żywności lub 
stosujący dany dodatek do żywności, 
działając na wniosek Komisji, powiadamia 
ją o faktycznym stosowaniu tego dodatku do 
żywności.

2. Producent dodatku do żywności lub 
stosujący dany dodatek do żywności, 
działając na wniosek Komisji, powiadamia 
ją o faktycznym stosowaniu tego dodatku do 
żywności, o ile posiada dane na ten temat.
Przekazane informacje są traktowane jako 
poufne.

Or. de

Uzasadnienie

Producenci dodatków do żywności zwykle nie mają danych dotyczących faktycznych 
zastosowań dodatków. Klienci mogą używać substancji w różnych dziedzinach lub 
kategoriach spożywczych. Ponadto przekazane informacje - zwłaszcza dotyczące wielkości 
produkcji - stanowią tajemnicę handlową, a zatem należy je traktować jako poufne.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 114
Artykuł 27 ustęp 1

2. Państwa członkowskie monitorują 
spożycie i stosowanie dodatków do 
żywności i co roku przedstawiają swoje 

1. Przyjmując podejście oparte na ocenie 
ryzyka, państwa członkowskie monitorują 
spożycie i stosowanie dodatków do 
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wyniki Komisji i Europejskiemu Urzędowi 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu 
dalej „Urzędem”).

żywności i we właściwych odstępach czasu 
przedstawiają swoje wyniki Komisji i 
Europejskiemu Urzędowi ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu dalej 
„Urzędem”).

Or. de

Uzasadnienie

Zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wymóg przedstawiania rocznych 
sprawozdań jest zbyt biurokratyczny i nierealny. Jego zalety nie są też oczywiste, ponieważ 
przetworzenie ich wyników byłoby praktycznie niemożliwe. Wydaje się, że należałoby raczej 
skupić monitorowanie na zagrożeniach i mogących z nich wyniknąć problemach.

Poprawkę złożyła John Bowis

Poprawka 115
Artykuł 27 ustęp 1

1. Państwa członkowskie monitorują 
spożycie i stosowanie dodatków do 
żywności i co roku przedstawiają swoje 
wyniki Komisji i Europejskiemu Urzędowi 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu 
dalej „Urzędem”).

1. Stosując podejście oparte na ocenie 
ryzyka, państwa członkowskie monitorują 
spożycie i stosowanie dodatków do 
żywności i co roku przedstawiają swoje 
wyniki Komisji i Europejskiemu Urzędowi 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu 
dalej „Urzędem”).

Or. en

Uzasadnienie

Należy skupić się na tych zasobach, które mogą przynieść największe korzyści. 
Monitorowaniem trzeba objąć dodatki niosące ze sobą większe ryzyko spożycia 
przekraczającego dopuszczalne dzienne dawki.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 116
Artykuł 27 ustęp 1

1. Państwa członkowskie monitorują 
spożycie i stosowanie dodatków do 
żywności i co roku przedstawiają swoje 
wyniki Komisji i Europejskiemu Urzędowi 

2. Przyjmując podejście oparte na ocenie 
ryzyka, państwa członkowskie monitorują 
spożycie i stosowanie dodatków do 
żywności i we właściwych odstępach czasu 
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ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu 
dalej „Urzędem”).

przedstawiają swoje wyniki Komisji i 
Europejskiemu Urzędowi ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu dalej 
„Urzędem”).

Or. de

Uzasadnienie

Zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wymóg przedstawiania rocznych 
sprawozdań jest zbyt biurokratyczny i nierealny. Jego zalety nie są też oczywiste, ponieważ 
przetwarzanie ich wyników byłoby praktycznie niemożliwe. Wydaje się, że należałoby raczej 
skupić monitorowanie na zagrożeniach i mogących z nich wyniknąć problemach.

Poprawkę złożyła Kathy Sinnott

Poprawka 117
Artykuł 27 ustęp 1

1. Państwa członkowskie monitorują 
spożycie i stosowanie dodatków do 
żywności i co roku przedstawiają swoje 
wyniki Komisji i Europejskiemu Urzędowi 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu 
dalej „Urzędem”).

1. Państwa członkowskie monitorują 
spożycie i stosowanie dodatków do 
żywności, a konkretnie ich spożycie i 
stosowanie przez kobiety w ciąży, 
niemowlęta i dzieci, i co roku przedstawiają 
swoje wyniki Komisji i Europejskiemu 
Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(zwanemu dalej „Urzędem”).

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre dodatki wywierają odmienne skutki zdrowotne w przypadku niemowląt i dzieci, które 
rozwijają się i rosną. Badania wykazały, że na przykład glutaminian sodu i inne toksyny 
pobudzające mają działanie neurodegeneratywne.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 118
Artykuł 27 ustęp 2

2. Po zasięgnięciu opinii Urzędu, wspólna 
metodologia gromadzenia przez państwa 
członkowskie informacji dotyczących 
spożycia dodatków do żywności we 

2. Po zasięgnięciu opinii Urzędu, wspólna 
metodologia gromadzenia przez państwa 
członkowskie informacji dotyczących 
spożycia dodatków do żywności we 
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Wspólnocie może zostać przyjęta zgodnie z 
procedurą określoną w art. 28 ust. 2.

Wspólnocie może zostać przyjęta zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą 
określoną w art. 28 ust. 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowych decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 119
Artykuł 27 ustęp 2

2. Po zasięgnięciu opinii Urzędu, wspólna 
metodologia gromadzenia przez państwa 
członkowskie informacji dotyczących 
spożycia dodatków do żywności we 
Wspólnocie może zostać przyjęta zgodnie z 
procedurą określoną w art. 28 ust. 2.

2. Po zasięgnięciu opinii Urzędu, wspólna 
metodologia gromadzenia przez państwa 
członkowskie informacji dotyczących 
spożycia dodatków do żywności we 
Wspólnocie może zostać przyjęta zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą 
określoną w art. 28 ust. 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Do przygotowania metodologii w zakresie prowadzenia skutecznego monitorowania należy 
zastosować nową procedurę komitologii połączoną z kontrolą.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 120
Artykuł 27 ustęp 2

2. Po zasięgnięciu opinii Urzędu, wspólna 
metodologia gromadzenia przez państwa 
członkowskie informacji dotyczących 
spożycia dodatków do żywności we 
Wspólnocie może zostać przyjęta zgodnie z 
procedurą określoną w art. 28 ust. 2.

2. Po zasięgnięciu opinii Urzędu, wspólna 
metodologia gromadzenia przez państwa 
członkowskie informacji dotyczących 
spożycia dodatków do żywności we 
Wspólnocie zostaje przyjęta zgodnie z 
procedurą określoną w art. 28 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu umożliwienia porównywania zebranych danych potrzebna jest zwykła metodologia.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 121
Artykuł 30 ustęp 1

1. Dodatki do żywności, które zostały 
dopuszczone do stosowania w środkach 
spożywczych na mocy dyrektyw 94/35/WE, 
94/36/WE i 95/2/WE przed datą wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, i warunki 
ich stosowania zostaną umieszczone w 
załączniku II do niniejszego rozporządzenia 
z chwilą zakończenia przeglądu ich 
zgodności z art. 5, 6 i 7 niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z procedurą 
określoną w art. 28 ust. 2. Przegląd ten nie 
obejmuje ponownej oceny ryzyka przez 
Urząd. Przegląd, o którym tutaj mowa, 
zakończony zostanie do dnia […] r.

1. Dodatki do żywności, które zostały 
dopuszczone do stosowania w środkach 
spożywczych na mocy dyrektyw 94/35/WE, 
94/36/WE i 95/2/WE przed datą wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, i warunki 
ich stosowania zostaną umieszczone w 
załączniku II do niniejszego rozporządzenia 
z chwilą zakończenia przeglądu ich 
zgodności z art. 5, 6 i 7 niniejszego 
rozporządzenia. Przegląd ten nie obejmuje 
ponownej oceny ryzyka przez Urząd.  
Przegląd, o którym tutaj mowa, zakończony 
zostanie do dnia […] r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka umożliwiająca utrzymanie procedury współdecyzji w stosunku do wszelkich zmian 
załączników do tego rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 122
Artykuł 30 ustęp 1

1. Dodatki do żywności, które zostały 
dopuszczone do stosowania w środkach 
spożywczych na mocy dyrektyw 94/35/WE, 
94/36/WE i 95/2/WE przed datą wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, i warunki 
ich stosowania zostaną umieszczone w 
załączniku II do niniejszego rozporządzenia 
z chwilą zakończenia przeglądu ich 
zgodności z art. 5, 6 i 7 niniejszego 

1. Dodatki do żywności, które zostały 
dopuszczone do stosowania w środkach 
spożywczych na mocy dyrektyw 94/35/WE, 
94/36/WE i 95/2/WE przed datą wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, i warunki 
ich stosowania zostaną umieszczone w 
załączniku II do niniejszego rozporządzenia 
z chwilą zakończenia przeglądu ich 
zgodności z art. 5, 6 i 7 niniejszego 
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rozporządzenia zgodnie z procedurą 
określoną w art. 28 ust. 2. Przegląd ten nie 
obejmuje ponownej oceny ryzyka przez 
Urząd. Przegląd, o którym tutaj mowa, 
zakończony zostanie do dnia […] r.

rozporządzenia zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą określoną 
w art. 28 ust. 2a. Przegląd ten nie obejmuje 
ponownej oceny ryzyka przez Urząd. 
Przegląd, o którym tutaj mowa, zakończony 
zostanie do dnia […] r. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowych decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 123
Artykuł 30 ustęp 1

1. Dodatki do żywności, które zostały 
dopuszczone do stosowania w środkach 
spożywczych na mocy dyrektyw 94/35/WE, 
94/36/WE i 95/2/WE przed datą wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, i warunki 
ich stosowania zostaną umieszczone w 
załączniku II do niniejszego rozporządzenia 
z chwilą zakończenia przeglądu ich 
zgodności z art. 5, 6 i 7 niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z procedurą 
określoną w art. 28 ust. 2. Przegląd ten nie
obejmuje ponownej oceny ryzyka przez 
Urząd. Przegląd, o którym tutaj mowa, 
zakończony zostanie do dnia […] r.

Dodatki do żywności, które zostały 
dopuszczone do stosowania w środkach 
spożywczych na mocy dyrektyw 94/35/WE, 
94/36/WE i 95/2/WE przed datą wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, i warunki 
ich stosowania zostaną umieszczone w 
załączniku II do niniejszego rozporządzenia 
z chwilą zakończenia przeglądu ich 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą określoną w art. 28 ust. 2a. 
Przegląd ten obejmuje ponowną ocenę
ryzyka przez Urząd. Przegląd, o którym tutaj 
mowa, zakończony zostanie do dnia […] r. 

Or. en

Uzasadnienie

W procesie przeglądu trzeba zastosować nową procedurę komitologii połączoną z kontrolą. 
Należy sprawdzić zgodność z wszystkimi wymogami nowego rozporządzenia. 

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 124
Artykuł 30 ustęp 2
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2. Dodatki do żywności dopuszczone do 
stosowania w dodatkach do żywności jako 
dozwolone nośniki w załączniku V do 
dyrektywy 95/2/WE i warunki ich 
stosowania zostaną umieszczone w części 1 
załącznika III do niniejszego rozporządzenia 
z chwilą zakończenia przeglądu ich 
zgodności z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z procedurą 
określoną w art. 28 ust. 2. Przegląd ten nie 
obejmuje ponownej oceny ryzyka przez 
Urząd. Przegląd, o którym tutaj mowa, 
zakończony zostanie do dnia […] r.

2. Dodatki do żywności dopuszczone do 
stosowania w dodatkach do żywności jako 
dozwolone nośniki w załączniku V do 
dyrektywy 95/2/WE i warunki ich 
stosowania zostaną umieszczone w części 1 
załącznika III do niniejszego rozporządzenia 
z chwilą zakończenia przeglądu ich 
zgodności z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia. Przegląd ten nie obejmuje 
ponownej oceny ryzyka przez Urząd. 
Przegląd, o którym tutaj mowa, zakończony 
zostanie do dnia […] r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka umożliwiająca utrzymanie procedury współdecyzji w stosunku do wszelkich zmian 
załączników do tego rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 125
Artykuł 30 ustęp 2

2. Dodatki do żywności dopuszczone do 
stosowania w dodatkach do żywności jako 
dozwolone nośniki w załączniku V do 
dyrektywy 95/2/WE i warunki ich 
stosowania zostaną umieszczone w części 1 
załącznika III do niniejszego rozporządzenia 
z chwilą zakończenia przeglądu ich
zgodności z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z procedurą 
określoną w art. 28 ust. 2. Przegląd ten nie 
obejmuje ponownej oceny ryzyka przez 
Urząd. Przegląd, o którym tutaj mowa, 
zakończony zostanie do dnia […] r.

2. Dodatki do żywności dopuszczone do 
stosowania w dodatkach do żywności jako 
dozwolone nośniki w załączniku V do 
dyrektywy 95/2/WE i warunki ich 
stosowania zostaną umieszczone w części 1 
załącznika III do niniejszego rozporządzenia 
z chwilą zakończenia przeglądu ich 
zgodności z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z procedurą 
regulacyjna połączoną z kontrolą określoną 
w art. 28 ust. 2a. Przegląd ten nie obejmuje 
ponownej oceny ryzyka przez Urząd. 
Przegląd, o którym tutaj mowa, zakończony 
zostanie do dnia […] r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowych decyzji w sprawie 
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komitologii.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 126
Artykuł 30 ustęp 4

4. Wszelkie środki przejściowe mogą być 
przyjmowane zgodnie z procedurą określoną 
w art. 28 ust. 2.

4. Wszelkie właściwe środki przejściowe 
mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą określoną 
w art. 28 ust. 2a. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowych decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 127
Artykuł 31 ustęp 1

1. Dodatki do żywności, które zostały 
dopuszczone przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, podlegają 
ponownej ocenie ryzyka przez Urząd.

1. Dodatki do żywności, które były 
wprowadzone do obrotu w dniu wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, ale nie 
zostały poddane przeglądowi i nie uzyskały 
pozytywnej opinii Komitetu Naukowego ds. 
Żywności lub Urzędu, podlegają ponownej 
ocenie ryzyka przez Urząd. Dodatki te 
zostaną dopuszczone do obrotu aż do czasu 
przeprowadzenia przez Urząd ponownej 
oceny ryzyka. 

Or. en

Uzasadnienie

Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych istnieją w UE procedury złożonej oceny ryzyka oparte 
na najnowszych zdobyczach naukowych. Większość dodatków wprowadzonych obecnie do 
obrotu została poddana tej ocenie i dodatki te uznano za bezpieczne. Dodatki do żywności 
poddane pełnemu przeglądowi bezpieczeństwa na mocy poprzednio obowiązujących 
przepisów i spożywane w znacznej ilości przed wejściem z życie tego rozporządzenia, co do 
których bezpieczeństwa nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, powinny być dopuszczone do 
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obrotu aż do czasu przeprowadzenia przez Urząd kolejnej oceny ryzyka.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 128
Artykuł 31 ustęp 2

2. Ocena ryzyka przez Urząd stanowi część 
przeprowadzanego przez Komisję 
Europejską z pomocą komisji przeglądu 
wszystkich dodatków do żywności, na które 
udzielono zezwoleń przed wejściem w życie 
tego rozporządzenia. Przegląd jest 
przeprowadzany w oparciu o warunki 
udzielania zezwoleń ustanowione w tym 
rozporządzeniu oraz w oparciu o ocenę 
spożycia oraz zarządzanie ryzykiem.
Wszystkie dodatki do żywności, które mają 
nadal podlegać procedurze uzyskania 
zezwolenia na stosowanie we Wspólnocie, 
przenosi się do wspólnotowych wykazów 
podanych w załącznikach II i III do tego 
rozporządzenia. Załącznik III do tego 
rozporządzenia powinien zostać 
uzupełniony o inne dodatki do żywności, 
stosowane w dodatkach do żywności i w 
enzymach, a także o warunki ich 
stosowania zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr […] ustanawiającym jednolitą 
procedurę wydawania zezwoleń na 
stosowanie dodatków do żywności, 
enzymów spożywczych i środków 
aromatyzujących do żywności. W celu 
zapewnienia odpowiedniego okresu 
przejściowego przepisy załącznika III -
oprócz przepisów dotyczących nośników 
dodatków do żywności - nie powinny mieć 
zastosowania przed dniem [1 stycznia 
2011 r.].

2. Po zasięgnięciu opinii Urzędu, program 
oceny tych dodatków do żywności zostanie 
przyjęty w terminie jednego roku od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z procedurą określoną w art. 28 
ust. 2. Program oceny zostanie

Przegląd przeprowadza się w terminie 
jednego roku od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia na podstawie 
programu oceny przyjętego po zasięgnięciu 
opinii Urzędu. Program oceny zostaje
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 



AM\656334PL.doc PE 386.367v01-00 57/60 AM\

PL

opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka umożliwiająca utrzymanie procedury współdecyzji w stosunku do wszelkich zmian 
załączników do tego rozporządzenia.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 129
Artykuł 34 akapit trzeci a) (nowy)

Środki spożywcze niespełniające wymogów 
tego rozporządzenia, ale wyprodukowane 
zgodnie z prawem wspólnotowym, mogą być 
nadal wprowadzane do obrotu przez okres 
ich przydatności do spożycia.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ rozporządzenie to częściowo dotyczy nowych lub dodatkowych wymogów w 
zakresie etykietowania dodatków do żywności, potrzebne są odpowiednie przepisy 
przejściowe.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 130
Załącznik I punkt 5

5. „nośniki” to substancje stosowane do 
rozpuszczania, rozcieńczenia, dyspersji lub 
innej fizycznej modyfikacji dodatku do 
żywności, środka aromatyzującego lub 
enzymu spożywczego, które nie zmieniają 
ich funkcji technologicznej (i same nie 
wywołują jakichkolwiek skutków 
technologicznych), w celu ułatwienia 
posługiwania się nimi lub wykorzystania czy 
zastosowania ich;

5. „nośniki” to substancje stosowane do 
rozpuszczania, rozcieńczenia, dyspersji lub 
innej fizycznej modyfikacji dodatku do 
żywności, środka aromatyzującego lub 
enzymu spożywczego, składnika 
odżywczego i/lub innej substancji 
dodawanej do danego środka spożywczego 
(lub żywności i/lub suplementu 
żywnościowego) ze względów odżywczych 
lub fizjologicznych, które nie zmieniają ich 
funkcji technologicznej (i same nie 
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wywołują jakichkolwiek skutków 
technologicznych), w celu ułatwienia 
posługiwania się nimi lub wykorzystania czy 
zastosowania ich;

Or. en

Uzasadnienie

1. Nośniki (dodatki do żywności i/lub składniki żywności) są bardzo często potrzebne do 
ułatwienia postępowania podczas stosowania składnika odżywczego w żywności i 
suplementach żywności. Ten wymóg technologiczny podobny jest do dodatków do żywności i 
środków aromatyzujących również używanych w niewielkich ilościach.

2. Potrzebna jest harmonizacja dozwolonych nośników preparatów odżywczych 
uwzględniająca najnowsze zmiany przepisów dotyczących suplementów żywności i 
spożywczych substancji wzmacniających. 

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 131
Załacznik I punkt 5

5. „nośniki” to substancje stosowane do
rozpuszczania, rozcieńczenia, dyspersji lub 
innej fizycznej modyfikacji dodatku do 
żywności, środka aromatyzującego lub 
enzymu spożywczego, które nie zmieniają 
ich funkcji technologicznej (i same nie 
wywołują jakichkolwiek skutków 
technologicznych), w celu ułatwienia 
posługiwania się nimi lub wykorzystania czy 
zastosowania ich;

5. „nośniki” to substancje stosowane do 
rozpuszczania, rozcieńczenia, dyspersji lub 
innej fizycznej modyfikacji dodatku do 
żywności, środka aromatyzującego lub 
enzymu spożywczego, składnika 
odżywczego lub innej substancji o działaniu 
odżywczym lub fizjologicznym, które nie 
zmieniają ich funkcji technologicznej (i 
same nie wywołują jakichkolwiek skutków 
technologicznych), w celu ułatwienia 
posługiwania się nimi lub wykorzystania czy 
zastosowania ich;

Or. de

Uzasadnienie

Nośniki stosowane są nie tylko łącznie z dodatkami do żywności, środkami aromatyzującymi i 
enzymami, ale także w przypadku składników odżywczych i innych substancji o działaniu 
odżywczym lub fizjologicznym. W związku z ogólną normą dodatków do żywności podaną w 
Kodeksie żywnościowym (Codex Alimentarius) rozważa się obecnie analogiczne 
wprowadzenie dodatku do tej definicji.
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Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 132
Załacznik I punkt 5

5. „nośniki” to substancje stosowane do 
rozpuszczania, rozcieńczenia, dyspersji lub 
innej fizycznej modyfikacji dodatku do 
żywności, środka aromatyzującego lub 
enzymu spożywczego, które nie zmieniają 
ich funkcji technologicznej (i same nie 
wywołują jakichkolwiek skutków 
technologicznych), w celu ułatwienia 
posługiwania się nimi lub wykorzystania czy 
zastosowania ich;

5. „nośniki” to substancje stosowane do 
rozpuszczania, rozcieńczenia, dyspersji lub 
innej fizycznej modyfikacji dodatku do 
żywności, środka aromatyzującego lub 
enzymu spożywczego, składnika 
odżywczego i/lub innej substancji 
dodawanej do danego środka spożywczego 
(lub żywności i/lub suplementu 
żywnościowego) ze względów odżywczych 
lub fizjologicznych, które nie zmieniają ich 
funkcji technologicznej (i same nie 
wywołują jakichkolwiek skutków 
technologicznych), w celu ułatwienia 
posługiwania się nimi lub wykorzystania czy 
zastosowania ich;

Or. en

Uzasadnienie

Do ułatwienia postępowania podczas stosowania składników odżywczych w żywności i 
suplementach żywności bardzo często potrzebne są nośniki. Ten wymóg technologiczny 
podobny jest do dodatków do żywności i środków aromatyzujących również używanych w 
niewielkich ilościach. Potrzebna jest harmonizacja dozwolonych nośników preparatów 
odżywczych, uwzględniająca zmiany przepisów dotyczących suplementów żywności i 
spożywczych substancji wzmacniających.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 133
Załącznik III tytuł

Wspólnotowy wykaz dodatków do żywności 
dopuszczonych do stosowania w dodatkach 
do żywności i w enzymach spożywczych 
oraz warunki ich stosowania.

Wspólnotowy wykaz dodatków do żywności 
dopuszczonych do stosowania w dodatkach 
do żywności, w enzymach spożywczych i w 
środkach aromatyzujących do żywności
oraz warunki ich stosowania.

Or. de
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Uzasadnienie

Środki aromatyzujące do żywności należy wyraźnie wymienić, aby stworzyć kompleksowe i 
rygorystyczne prawodawstwo.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 134
Załącznik III część 3 a (nowa)

Część 3 a Dodatki w środkach 
aromatyzujących do żywności

Or. de

Uzasadnienie

Środki aromatyzujące do żywności należy wyraźnie wymienić, aby stworzyć kompleksowe i 
rygorystyczne prawodawstwo.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 135
Załącznik III część 3 b (nowa)

Część 3 b Nośniki w składnikach 
odżywczych

Or. de

Uzasadnienie

Nośniki należy wyraźnie wymienić, aby stworzyć kompleksowe i rygorystyczne 
prawodawstwo.


