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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach 
aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, 
rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0427)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 37 i 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0259/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Aby zapewnić ochronę zdrowia ludzi, 
zakresem niniejszego rozporządzenia 
należy objąć środki aromatyzujące, 
materiały źródłowe do ich produkcji oraz 
środki spożywcze zwierające środki 
aromatyzujące. Należy w nim również 
uwzględnić niektóre składniki żywności o 
własnościach aromatyzujących, które są 

(5) Aby zapewnić ochronę zdrowia ludzi, 
zakresem niniejszego rozporządzenia 
należy objąć środki aromatyzujące, 
materiały źródłowe do ich produkcji oraz 
środki spożywcze zwierające środki 
aromatyzujące. Należy w nim również 
uwzględnić niektóre składniki żywności o 
własnościach aromatyzujących, które są

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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dodawane do żywności przede wszystkim 
w celu nadania aromatu, oraz które w 
znacznym stopniu przyczyniają się do 
obecności w środkach spożywczych 
niektórych naturalnie występujących 
substancji niepożądanych („składniki 
żywności o własnościach 
aromatyzujących”), a także ich materiały 
źródłowe i środki spożywcze je 
zawierające.

dodawane do żywności przede wszystkim 
w celu nadania aromatu, oraz które 
przyczyniają się do obecności w środkach 
spożywczych niektórych naturalnie 
występujących substancji niepożądanych 
(„składniki żywności o własnościach 
aromatyzujących”), a także ich materiały 
źródłowe i środki spożywcze je 
zawierające.

Uzasadnienie

Odnosząc się do załącznika III sformułowanie „w znacznym stopniu” nie jest wystarczająco 
dokładne, aby określić kategorię składników żywności o własnościach aromatyzujących, które 
przyczyniają się do obecności w środkach spożywczych naturalnie występujących substancji 
niepożądanych. W związku z tym sformułowanie to powinno zostać wykreślone.

Poprawka 2
PUNKT 22 PREAMBUŁY

(22) Określone wymogi w odniesieniu do 
informacji o materiale źródłowym 
stosowanym do wytwarzania naturalnych 
środków aromatyzujących mają zapewnić, 
że konsument nie będzie wprowadzany w 
błąd. Będzie na przykład istniał obowiązek 
podania źródła, z jakiego pochodzi 
wanilina otrzymana z drewna.

(22) Określone wymogi w odniesieniu do 
informacji o materiale źródłowym 
stosowanym do wytwarzania naturalnych 
środków aromatyzujących mają zapewnić, 
że konsument nie będzie wprowadzany w 
błąd.

Uzasadnienie

Podanie tylko pojedynczego przykładu nie jest wystarczające, jeżeli celem niniejszego 
przepisu wprowadzającego jest objaśnienie typu informacji, jaką należy podać, aby zapobiec 
wprowadzaniu konsumentów w błąd.

Poprawka 3
PUNKT 25 PREAMBUŁY

(25) Środki konieczne w celu wykonania 
niniejszego rozporządzenia należy przyjąć 
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z 
dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą 
warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji13.

(25) Środki konieczne w celu wykonania 
niniejszego rozporządzenia należy przyjąć 
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z 
dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą 
warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji13.
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13 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. 13 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja 
zmieniona decyzją nr 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 
22.7.2006, str. 11).

Uzasadnienie

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

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące środków 
aromatyzujących i składników żywności o 
własnościach aromatyzujących do użycia 
w i na środkach spożywczych, w celu 
zapewnienia efektywnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony 
konsumentów.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące środków 
aromatyzujących i składników żywności o 
własnościach aromatyzujących do użycia 
w i na środkach spożywczych, w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i ochrony konsumentów 
oraz efektywnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Uzasadnienie

W art. 95 Traktatu WE, który określa podstawę prawną dla niniejszego rozporządzenia, 
najpierw wspomina się o efektywnym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, a następnie o 
wysokim poziomie ochrony zdrowia ludzi i ochrony konsumentów. Jednakże w kontekście 
niniejszego rozporządzenia, które wdraża cele Białej księgi w sprawie bezpieczeństwa 
żywności z 2000 r., zapis w tej kolejności może sprawiać wrażenie, że głównym zamierzeniem 
rozporządzenia jest promowanie konkurencji na rynku wewnętrznym, a zdrowie ludzi i 
ochrona konsumentów są sprawą drugorzędną.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 LITERA (A)

(a) środków aromatyzujących 
wykorzystywanych lub przeznaczonych do 
wykorzystania w lub na środkach 
spożywczych, z wyjątkiem środków 
aromatyzujących dymu wędzarniczego 
objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 
2065/2003;

(a) środków aromatyzujących 
wykorzystywanych lub przeznaczonych do 
wykorzystania w lub na środkach 
spożywczych, w tym środków 
aromatyzujących dymu wędzarniczego, 
które nie są objęte zakresem 
rozporządzenia (WE) nr 2065/2003;
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Uzasadnienie

Ponieważ rozporządzenie nr 2065/2003 ustala specyficzne przepisy dotyczące środków 
aromatyzujących dymu wędzarniczego, lecz nie wszystkich ich rodzajów, istniałoby ryzyko 
wystąpienia luki prawnej. Dla rodzajów środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, 
których nie obejmuje rozporządzenie nr 2065/2003, zastosowanie ma niniejsze 
rozporządzenie.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 2 USTĘP 3

3. 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. 18 
ust. 2.

3. W razie konieczności, kwestia, czy dana 
substancja wchodzi w zakres stosowania 
niniejszego rozporządzenia może zostać 
rozstrzygnięta w drodze decyzji podjętej 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą określoną w art. 18 
ust. 2 a.

Uzasadnienie

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

Poprawka 7
ARTYKUŁ 3 USTĘP 2 LITERA (B)

(b) „substancja aromatyczna” oznacza 
substancję zdefiniowaną chemicznie o 
własnościach aromatyzujących;

(b) „substancja aromatyczna” oznacza 
substancję zdefiniowaną chemicznie o 
własnościach aromatyzujących, którą 
otrzymuje się przy pomocy odpowiednich 
procesów „naturalnych” lub syntezy 
chemicznej;

Uzasadnienie

Określenie substancji aromatycznej w tym artykule połączone jest z art. 14, który ustala 
oznaczanie środków spożywczych. Ponieważ substancje „identyczne z naturalnymi” są 
chemicznie identyczne z substancjami „naturalnymi”, nie ma potrzeby wprowadzania 
odrębnej definicji syntetycznych substancji aromatycznych. Rozsądne jest jednak 
wprowadzenie tego odniesienia w kontekście dostarczania zrozumiałych i kompletnych 
informacji dla konsumentów.

Poprawka 8
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ARTYKUŁ 3 USTĘP 4

4. W razie konieczności podjęcia decyzji, 
czy dana substancja lub mieszanka 
substancji zalicza się do określonej 
kategorii wymienionej w ust. 2 lit. b) do j), 
należy postępować zgodnie z procedurą 
określoną w art. 18 ust. 2.

skreślony

Uzasadnienie

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

Poprawka 9
ARTYKUŁ 4 LITERA (B A) (nowa)

(b a) są pożyteczne i korzystne dla 
konsumenta.

Uzasadnienie

Zatwierdzenie środków aromatyzujących jest nie tylko sprawą związaną z bezpieczeństwem 
toksykologicznym, lecz dotyczy także celowości nadmiernego aromatyzowania środków 
spożywczych, które może stanowić niechciany skutek uboczny konkurencji na rynku 
produktów żywnościowych. Procedura zatwierdzania powinna zatem zawierać kryteria 
związane z pożytkiem i korzyściami dla konsumentów.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 5 USTĘP 3

3. Szczegółowe przepisy wykonawcze do 
ust. 2 można przyjmować zgodnie z 
procedurą określoną w art. 18 ust. 2.

3. Szczegółowe przepisy wykonawcze do 
ust. 2 można przyjmować zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą określoną w art. 18 ust. 2 a.

Uzasadnienie

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

Poprawka 11
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 AKAPIT 2
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W razie konieczności, Komisja przyjmuje 
środki na podstawie opinii Urzędu, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.
Środki takie ustanawia się odpowiednio w 
załącznikach III, IV i/lub V.

W razie konieczności, Komisja przyjmuje 
środki na podstawie opinii Urzędu, zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą określoną w art. 18 ust. 2 a. 
Środki takie ustanawia się odpowiednio w 
załącznikach III, IV i/lub V.

Uzasadnienie

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

Poprawka 12
ARTYKUŁ 12

Środki aromatyzujące nieprzeznaczone do 
sprzedaży konsumentowi końcowemu 
można wprowadzać do obrotu wyłącznie 
wtedy, gdy na ich opakowaniach, 
pojemnikach lub w dokumentach 
towarzyszących zamieszczone są 
informacje przewidziane w art. 13 i 14, 
które muszą być łatwo dostrzegalne, 
wyraźnie czytelne i nieusuwalne.

Środki aromatyzujące nieprzeznaczone do 
sprzedaży konsumentowi końcowemu 
można wprowadzać do obrotu wyłącznie 
wtedy, gdy na ich opakowaniach, 
pojemnikach lub w dokumentach 
towarzyszących zamieszczone są 
informacje przewidziane w art. 13 i 14, 
które muszą być łatwo dostrzegalne, 
wyraźnie czytelne i nieusuwalne. Nie 
oznacza to, że państwa członkowskie nie 
mogą stosować bardziej szczegółowych 
lub bardziej rygorystycznych przepisów.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 13 USTĘP 1 LITERA (E)

(e) maksymalna ilość każdego składnika 
lub grupy składników podlegających 
ograniczeniom ilościowym w środkach 
spożywczych i/lub odpowiednie 
informacje, napisane w zrozumiały sposób, 
umożliwiające nabywcy zachowanie 
zgodności z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi odpowiednimi 
przepisami wspólnotowymi;

(e) maksymalna ilość każdego składnika 
lub grupy składników podlegających 
ograniczeniom ilościowym w środkach 
spożywczych i/lub odpowiednie 
informacje, napisane w zrozumiały sposób, 
umożliwiające nabywcy zachowanie 
zgodności z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub z innymi odpowiednimi 
przepisami wspólnotowymi, w tym z 
rozporządzeniem nr 1829/2003.

Uzasadnienie

Rozporządzenie nr 1829/2003 powinno zostać wyraźnie wymienione ze względu na znaczenie 
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bezpieczeństwa żywności, o którym w nim mowa.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 14 USTĘP 4 AKAPIT 1

4. Określenia „naturalny” można używać 
wyłącznie w połączeniu z odniesieniem do 
żywności, kategorii żywności lub 
roślinnego albo zwierzęcego źródła 
pochodzenia środka aromatyzującego, 
jeżeli co najmniej 90 % [według 
zawartości wagowej] składnika 
aromatyzującego otrzymano ze 
wskazanego materiału źródłowego.

4. Określenia „naturalny” można używać 
wyłącznie w połączeniu z odniesieniem do 
żywności, kategorii żywności lub 
roślinnego albo zwierzęcego źródła 
pochodzenia środka aromatyzującego, 
jeżeli co najmniej 98 % [według 
zawartości wagowej] składnika 
aromatyzującego otrzymano ze 
wskazanego materiału źródłowego.

Uzasadnienie

Stosunek 90/10 może wprowadzać w błąd konsumentów. Proponowany tekst mógłby 
sugerować konsumentom, że środki aromatyzujące otrzymane zostały najpierw z 
większościowego składnika, o którym jest mowa, podczas gdy w rzeczywistości pozostałe 10% 
otrzymane zostało z zupełnie innych składników. Stosunek powinien wynosić 98/2.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 17 USTĘP 2

2. Po konsultacji z Urzędem można przyjąć
wspólną metodologię gromadzenia przez 
państwa członkowskie informacji 
dotyczących spożycia oraz zastosowania 
substancji umieszczonych w wykazie 
wspólnotowym i wymienionych w 
załączniku III, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 18 ust. 2.

2. Po konsultacji z Urzędem przyjmuje się
wspólną metodologię gromadzenia przez 
państwa członkowskie informacji 
dotyczących spożycia oraz zastosowania 
substancji umieszczonych w wykazie 
wspólnotowym i wymienionych w 
załączniku III, zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą
określoną w art. 18 ust. 2a.

Uzasadnienie

Wspólna metodologia jest kluczowa dla porównania danych w sprawozdaniach krajowych. 
Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 17 USTĘP 2 A (nowy)
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2a. Weryfikacji listy wspólnotowej 
dokonuje się co 10 lat.

Uzasadnienie

Z uwagi na stały postęp technologiczny w produkcji środków aromatyzujących ustala się 
ramy czasowe dla regularnego aktualizowania listy.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 18 USTĘP 2 A (nowy)

2a. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 
5a ust. 1 - 4 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów jej art. 8.

Uzasadnienie

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

Poprawka 18
ARTYKUŁ 19

Zmiany do załączników II do V do 
niniejszego rozporządzenia, w celu 
uwzględnienia postępu naukowego i 
technicznego, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 18 ust. 2.

Zmiany do załączników II do V do 
niniejszego rozporządzenia, w celu 
uwzględnienia postępu naukowego i 
technicznego, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą określoną w art. 18 ust. 2a.

Uzasadnienie

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

Poprawka 19
ARTYKUŁ 22 USTĘP 3

3. Właściwe środki przejściowe można 
przyjmować zgodnie z procedurą określoną 
w art. 18 ust. 2.

3. Właściwe środki przejściowe można 
przyjmować zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą



PR\651072PL.doc PE 384.469v01-0013/16 PR\651072PL.

PL

określoną w art. 18 ust. 2a.

Uzasadnienie

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

Poprawka 20
ARTYKUŁ 26

Załącznik III ustęp 1 tiret 2 (dyrektywa 2000/13/WE)

- „środki aromatyzujące dymu 
wędzarniczego”, jeżeli składnik 
aromatyzujący zawiera środki 
aromatyzujące określone w art. 3 ust. 2 lit. 
f) rozporządzenia (WE) nr […] 
[rozporządzenie w sprawie środków 
aromatyzujących] i nadaje żywności 
aromatu dymu.

- „środki aromatyzujące dymu 
wędzarniczego” lub bardziej szczegółowa 
nazwa lub opis środków aromatyzujących 
dymu wędzarniczego, jeżeli składnik 
aromatyzujący zawiera środki 
aromatyzujące określone w art. 3 ust. 2 lit. 
f) rozporządzenia (WE) nr […] 
[rozporządzenie w sprawie środków 
aromatyzujących] i nadaje żywności 
aromatu dymu.

Uzasadnienie

Poprawka ta pozwala na odniesienie do specyficznych środków aromatyzujących dymu 
wędzarniczego, przez co konsumenci mogą być we właściwy sposób informowani o środkach 
aromatyzujących o aromacie łososia, bekonu, potraw z grilla itp.
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UZASADNIENIE

Środki aromatyzujące są częścią historycznego rozwoju ludzkiego pożywienia. Dodając 
przyprawy ludzie ulepszali pożywienie i nadawali mu tożsamość. Wraz z postępem 
technologii spożywczej środki aromatyzujące nabrały nawet centralnego znaczenia w 
przygotowywaniu współczesnego jedzenia, gdyż każdy naturalny zapach czy smak może 
zostać „skopiowany” syntetycznie. W związku z tym środki aromatyzujące mają znaczną 
wartość na rynku, a produkowane przemysłowo mogą być łatwo przechowywane i dostępne 
przez cały rok, gdyż kwestia świeżości podstawowych przypraw staje się coraz mniej ważna. 

W warunkach laboratoryjnych wyodrębniono dotychczas około 2600 molekuł o 
właściwościach identycznych z naturalnymi. Producenci mogą zestawiać je, aby tworzyć 
nowe smaki, nawet takie, które nie istnieją w naturze. Środki aromatyzujące, które 
definiujemy jako dodatki zapachowe lub smakowe do potraw, są w większości połączeniem 
dużej liczby aromatycznych preparatów, których skład jest zazwyczaj tajemnicą handlową. 
Nawet producenci żywności nie wiedzą jaki jest skład środków aromatyzujących, które 
dodają do własnych produktów. 

Uważamy proponowane przepisy za dobry plan modernizacji i uproszczenia ustawodawstwa 
europejskiego w dziedzinie środków aromatyzujących. Ponieważ gwarantowane jest pełne 
bezpieczeństwo żywności i ochrona konsumentów, propozycja umożliwia przemysłowi 
środków aromatyzujących dalszy rozwój technologiczny i wzmacnia rynek wewnętrzny. 
Sugerowane zmiany w tekście wniosku w sprawie rozporządzenia są wkładem Parlamentu w 
wypracowanie jak najlepszego rozwiązania dla niektórych nierozwiązanych kwestii oraz 
wyrażają jego stanowisko w kwestii połączenia ustawodawstwa europejskiego w zakresie 
środków aromatyzujących z innymi politykami Unii Europejskiej dotyczącymi zdrowia 
publicznego.

Wraz z upraszczaniem i modernizowaniem ustawodawstwa dotyczącego dodatków do 
żywności, Unia Europejska czyni to samo z ustawodawstwem w zakresie środków 
aromatyzujących, do których dodaje - w tytule rozporządzenia - „niektóre składniki żywności 
o własnościach aromatyzujących”. Chociaż załącznik III zawiera listę niektórych substancji, 
których nie można dodawać do środków spożywczych, a dla niektórych innych ustala 
najwyższe dopuszczalne poziomy, kategoria ta budzi kontrowersje. Wyłączyć należy 
możliwość, że w wyniku zastosowania rozporządzenia niepożądane substancje znajdą się w 
produktach spożywczych w sposób nieumyślny.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie i centralizację procedury 
zatwierdzania dla środków aromatyzujących, która odciąży państwa członkowskie i podniesie 
stopień bezpieczeństwa prawnego na rynku wewnętrznym. Sprawozdawca popiera przepis 
stanowiący, że - zgodnie z oceną ryzyka, jaką sporządzić ma Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, - jedynie środki aromatyzujące zapisane we wspólnotowym 
wykazie środków aromatyzujących dopuszczonych do stosowania wprowadzane będą na
rynek.

Sprawozdawca zgadza się również z wprowadzeniem do procedury komitologii, która zastąpi 
obecnie stosowaną procedurę współdecyzji. Jest to delikatna zmiana, gdyż nowa procedura 
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komitologii daje Parlamentowi Europejskiemu możliwość zbadania procedury, jeżeli uzna on 
to za konieczne. Oznacza to, że odpowiedni przepis w proponowanym rozporządzeniu 
odnoszący się do dawnej procedury komitologii (art. 18 ust. 2) wymaga zastąpienia nowym 
przepisem (art. 18 ust. 2a), aby umożliwić Parlamentowi zbadanie procesu decyzyjnego w 
zakresie wszystkich kwestii, których dotyczy proponowane rozporządzenie. 

Ponieważ struktura chemiczna cząsteczek jest identyczna, ważna sprawą było usunięcie 
rozróżnienia na „naturalne” oraz „identyczne z naturalnymi” (tj. syntetyczne) substancje 
aromatyczne, gdyż tam, gdzie chodzi o spożycie przez człowieka, ważne jest bezpieczeństwo 
substancji, a nie jej pochodzenie. Jednak usunięcie rozróżnienia z punktu widzenia metody 
produkcji (proces „naturalny” lub synteza chemiczna) nie rozwiązuje „politycznej” kwestii 
ochrony konsumenta. Konsumenci chcą wiedzieć z jakich składników podstawowych złożony 
jest dany środek aromatyzujący czy jakiego użyto procesu, aby go otrzymać. W związku z 
tym domagają się jasnego i zrozumiałego etykietowania produktów spożywczych. Art. 14 
proponowanego rozporządzenia wychodzi naprzeciw takiej postawie ustalając minimalny 
procent „naturalnych” składników środków aromatyzujących otrzymywanych z większości 
materiałów źródłowych, o których mowa, aby środki aromatyzujące mogły być sprzedawane 
z oznaczeniem „naturalny”. Jednak art. 14 wydaje się raczej odosobniony ze względu na brak 
rozróżnienia w definicji w art. 3 na „naturalne” i „identyczne z naturalnymi” substancje 
aromatyczne.

W perspektywie długoterminowej ochrony zdrowia konsumenta istotną kwestią jest celowość 
używania coraz większej ilości dodatków do żywności. Wykorzystywanie bardzo silnych 
środków aromatyzujących, które maskują złą jakość żywności dotyka obecnej strategii Unii 
Europejskiej w zakresie zwalczania otyłości.

Używanie połączenia środków aromatyzujących może kryć szkodliwy dla zdrowia skład 
przetworzonej żywności (zbyt dużo tłuszczu, cukru lub soli) lub też złą jakość jej składników. 
Smaki i zapachy mogą zostać wzmocnione, a nawet uzależniać konsumentów od niektórych 
silnie aromatyzowanych produktów (lub marek) oraz odsuwać ich od oryginalnych, 
„naturalnych” smaków i zapachów. 

Sprawozdawca uważa, że w przypadku środków aromatyzujących nie wystarcza jedynie 
wzięcie pod uwagę toksykologicznego aspektu bezpieczeństwa żywności, za który 
odpowiedzialny jest Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności na mocy standardowej 
procedury zatwierdzania, lecz że ważne jest także dokonanie oceny potrzeby dodawania 
środków aromatyzujących do żywności. Jeżeli zgadzamy się, że istnieje związek między 
przyzwyczajeniami smakowymi i coraz bardziej silnymi smakami i zapachami gotowej 
żywności, ważne jest zatem również podkreślenie potrzeby uświadamiania konsumentów. Z 
punktu widzenia ochrony długoterminowych interesów konsumentów niezmiernie ważne jest, 
aby rozporządzenie wprowadzało kryteria dotyczące pożytku i korzyści dla konsumentów 
związanych z używaniem środków aromatyzujących.

Konsumenci powinny także mieć prawo wyboru. Ci, którzy chcą spożywać 
niearomatyzowaną żywność, lub ci, którzy chcą używać jedynie środków aromatyzujących 
otrzymywanych z „naturalnych” składników, powinni mieć taką możliwość. Może ona zostać 
zagwarantowana za pomocą łatwego w zrozumieniu oznaczania żywności, które stanowiłoby 
podstawę dla informowania konsumentów o korzyściach związanych ze zdrowymi nawykami 
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żywieniowymi czy żywnością o mniejszej zawartości środków aromatyzujących.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przepis, na mocy którego Komisja monitorować 
będzie wdrażanie ustawodawstwa dotyczącego środków aromatyzujących i składników 
żywności o właściwościach aromatyzujących na podstawie regularnych sprawozdań 
przedstawianych przez państwa członkowskie, lecz uważa, że ustalenia dotyczące tych 
sprawozdań powinny zawierać informacje przekazywane państwom członkowskim przez 
podmioty zajmujące się handlem żywnością, które to informacje mogą być wymagane w 
sprawozdaniu dla Komisji. Sprawozdawca zgadza się ponadto z wprowadzeniem procedury 
udzielania zezwoleń na środki aromatyzujące otrzymywane z organizmów modyfikowanych 
genetycznie.


