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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 
dotyczącego dodatków do żywności
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0428)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0260/2006),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 51 oraz 36 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
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 oraz art. 175,

Uzasadnienie

Zgodnie z procesem z Cardiff aspekty środowiskowe muszą zostać włączone do całości 
prawodawstwa UE. To, co człowiek spożywa, nie pozostaje w jego ciele, lecz ulega 
rozproszeniu w środowisku naturalnym i staje się częścią cyklu przyrodniczego. Nawet jeśli 
dana substancja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osoby spożywającej produkt, który ją 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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zawiera, na kolejnych etapach może ona wywierać negatywny wpływ na środowisko i zdrowie 
publiczne, co powinno być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
zezwolenia lub jego odmowie.  Dlatego też jednym z celów rozporządzenia powinien być 
również dobry stan środowiska.

Poprawka 2
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 uczulonych na niektóre 
substancje, poprzez wprowadzenie 
procedur zbiorczych i uproszczonych.

Uzasadnienie

Zgodnie z procesem z Cardiff aspekty środowiskowe muszą zostać włączone do całości 
prawodawstwa UE. To, co człowiek spożywa, nie pozostaje w jego ciele, lecz ulega 
rozproszeniu w środowisku naturalnym i staje się częścią cyklu przyrodniczego. Nawet jeśli 
dana substancja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osoby spożywającej produkt, który ją 
zawiera, na kolejnych etapach może ona wywierać negatywny wpływ na środowisko i zdrowie 
publiczne, co powinno być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
zezwolenia lub jego odmowie.  Dlatego też jednym z celów rozporządzenia powinien być 
również dobry stan środowiska. Istotne jest także podkreślenie, że rozporządzenie musi 
również uwzględniać bardziej zagrożone grupy konsumentów, takie jak osoby cierpiące na 
alergie.

Poprawka 3
Punkt 6 preambuły

(6) Substancje niespożywane jako 
żywność, ale celowo stosowane w 
przetwarzaniu żywności, które w gotowej 
żywności obecne są jedynie jako 
pozostałości, a w produkcie końcowym nie 
pełnią funkcji technologicznej (substancje 
pomocnicze) nie powinny być objęte 

(6) Substancje niespożywane jako 
żywność, ale celowo stosowane w 
przetwarzaniu żywności, które w gotowej 
żywności nie są obecne jako pozostałości, 
a w produkcie końcowym nie pełnią 
funkcji technologicznej (substancje 
pomocnicze) nie powinny być objęte 
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niniejszym rozporządzeniem. niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Dla zdrowia konsumenta nie ma znaczenia, czy substancja została użyta jako substancja 
pomocnicza w procesie przetwarzania, czy jako dodatek. Decydującym czynnikiem jest, czy 
pozostaje ona w produkcie końcowym, czy nie. Oczywiście, konieczny jest długi okres 
przejściowy zanim substancje pomocnicze i dodatki, tak jak się je obecnie definiuje, będą 
wymagały zatwierdzenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 4
Punkt 14 preambuły

(14) Każdy dodatek do żywności powinien 
podlegać stałemu nadzorowi, a gdy tylko 
jest to konieczne ze względu na zmianę 
warunków jego stosowania lub pojawienie 
się nowych informacji naukowych, musi 
zostać poddany ponownej ocenie.

(14) Każdy dodatek do żywności powinien 
podlegać stałemu nadzorowi, a gdy tylko 
jest to konieczne ze względu na zmianę 
warunków jego stosowania lub pojawienie 
się nowych informacji naukowych, musi 
zostać poddany ponownej ocenie. Przyjęte 
zostaną specjalne programy oceny w celu 
dokonania przeglądu udzielonych 
zezwoleń.

Uzasadnienie

Zezwolenia na stosowanie dodatków muszą podlegać stałemu przeglądowi. Dodatki należy 
sklasyfikować w porządku pierwszeństwa odzwierciedlającego kolejność, w jakiej należy 
dokonywać przeglądu ich stosowania.  Klasyfikacji należy dokonać za pomocą programu 
oceny, tak aby była ona jasna dla wszystkich zainteresowanych stron. Nie powinno to jednak 
powstrzymywać Komisji i/lub Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przed inicjowaniem 
przeglądu pewnych substancji we wcześniejszym terminie.

Poprawka 5
Punkt 16 a preambuły (nowy)

(16a) Ponieważ z punktu widzenia 
konsumenta nie ma znaczenia czy 
składnik żywności jest substancją 
pomocniczą używaną w procesie 
przetwórczym, czy jest dodatkiem do 
żywności, substancje pomocnicze (z 
wyjątkiem enzymów, których stosowanie 
reguluje rozporządzenie o enzymach 
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spożywczych) pozostające w produkcie 
końcowym powinny być traktowane jak 
dodatki do żywności. Wymagany jest 
jednak długi okres przejściowy.

Uzasadnienie

Dla zdrowia konsumenta nie ma znaczenia, czy substancja została użyta jako substancja 
pomocnicza w procesie przetwarzania, czy jako dodatek. Decydującym czynnikiem jest, czy 
pozostaje ona w produkcie końcowym, czy nie. Oczywiście, konieczny jest długi okres 
przejściowy zanim substancje pomocnicze i dodatki, tak jak się je obecnie definiuje, będą 
wymagały zatwierdzenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 6
Punkt 17 a preambuły (nowy)

(17a) W szczególności Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do aktualizacji i 
zmiany wspólnotowego wykazu dodatków 
do żywności, który ma powstać na mocy 
niniejszego rozporządzenia.  Ponieważ 
środki te mają zakres ogólny i mają na 
celu zmianę, wykreślenie lub uzupełnienie 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia, powinny one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 
5a decyzji 1999/468/WE.

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna w celu dostosowania tekstu do postanowień nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 7
Punkt 21 preambuły

(21) Po przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia Komisja, wspomagana 
przez Stały Komitet ds. Łańcucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, 
powinna dokonać przeglądu wszystkich 
obowiązujących zezwoleń pod kątem ich 
zgodności z kryteriami innymi niż 
bezpieczeństwo, takimi jak spożycie, 
wymogi technologiczne i możliwość 

(21) Po przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia Komisja, wspomagana 
przez Stały Komitet ds. Łańcucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, 
powinna dokonać przeglądu wszystkich 
obowiązujących zezwoleń w oparciu o 
warunki udzielania zezwoleń ustanowione 
w niniejszym rozporządzeniu. Wszystkie 
dodatki do żywności, które mają nadal 
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wprowadzania w błąd konsumentów.
Wszystkie dodatki do żywności, które mają 
nadal podlegać procedurze zezwalania na 
stosowanie we Wspólnocie, powinny 
zostać ujęte we wspólnotowych wykazach 
w załącznikach II i III do niniejszego 
rozporządzenia. Załącznik III do 
niniejszego 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, 
inne niż przepisy dotyczące nośników 
dodatków do żywności, nie powinny mieć 
zastosowania do dnia [1 stycznia 2011] r.

podlegać procedurze zezwalania na 
stosowanie we Wspólnocie, powinny 
zostać ujęte we wspólnotowych wykazach 
w załącznikach II i III do niniejszego 
rozporządzenia. Załącznik III do 
niniejszego 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, 
inne niż przepisy dotyczące nośników 
dodatków do żywności, nie powinny mieć 
zastosowania do dnia [1 stycznia 2011] r.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wymieniania w tym miejscu kryteriów udzielania zezwoleń zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 8
Artykuł 1 część wprowadzająca

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady 
dotyczące dodatków do żywności 
stosowanych w środkach spożywczych w 
celu zapewnienia efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
i ochrony konsumentów.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady 
dotyczące dodatków do żywności 
stosowanych w środkach spożywczych w 
celu zapewnienia efektywnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
oraz ochrony konsumentów i środowiska 
naturalnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z procesem z Cardiff aspekty środowiskowe muszą zostać włączone do całości 
prawodawstwa UE. To, co człowiek spożywa, nie pozostaje w jego ciele, lecz ulega 
rozproszeniu w środowisku naturalnym i staje się częścią cyklu przyrodniczego. Nawet jeśli 
dana substancja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osoby spożywającej produkt, który ją 
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zawiera, na kolejnych etapach może ona wywierać negatywny wpływ na środowisko i zdrowie 
publiczne, co powinno być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
zezwolenia lub jego odmowie.  Dlatego też jednym z celów rozporządzenia powinien być 
również dobry stan środowiska. 

Poprawka 9
Artykuł 2 litera a)

a) substancje pomocnicze; a) substancje pomocnicze, chyba że ich 
pozostałości obecne są w produkcie 
końcowym; 

Uzasadnienie

Dla zdrowia konsumenta nie ma znaczenia, czy substancja została użyta jako substancja 
pomocnicza w procesie przetwarzania, czy jako dodatek. Decydującym czynnikiem jest, czy 
pozostaje ona w produkcie końcowym, czy nie. Oczywiście, konieczny jest długi okres 
przejściowy zanim substancje pomocnicze i dodatki, tak jak się je obecnie definiuje, będą 
wymagały zatwierdzenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 10
Artykuł 3 ustęp 2 litera b) punkt (iii)

(iii) może spowodować niezamierzoną ale 
technicznie nieuniknioną obecność w 
produkcie końcowym pozostałości tej 
substancji lub jej pochodnych pod 
warunkiem, że nie stanowią one 
jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia 
oraz nie mają żadnego wpływu 
technologicznego na produkt końcowy;

(iii) nie pozostaje w produkcie końcowym;

Uzasadnienie

Dla zdrowia konsumenta nie ma znaczenia, czy substancja została użyta jako substancja 
pomocnicza w procesie przetwarzania, czy jako dodatek. Decydującym czynnikiem jest, czy 
pozostaje ona w produkcie końcowym, czy nie. Oczywiście, konieczny jest długi okres 
przejściowy zanim substancje pomocnicze i dodatki, tak jak się je obecnie definiuje, będą 
wymagały zatwierdzenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 11
Artykuł 5 ustęp 1 litera a a) (nowa)
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 aa) w oparciu o dostępne dowody 
naukowe na żadnym etapie cyklu życia nie 
wpływa niekorzystnie na zdrowie 
publiczne lub zdrowie grup najbardziej 
zagrożonych,

Uzasadnienie

Nawet jeśli dana substancja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osoby spożywającej produkt, 
który ją zawiera, na kolejnych etapach może ona wywierać negatywny wpływ na środowisko i 
zdrowie publiczne, co powinno być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
zezwolenia lub jego odmowie.  Jednym z przykładów jest stosowanie w żywności antybiotyków 
i jego wpływ na odporność.

Poprawka 12
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, który nie może zostać 
lepiej spełniony inną, uzasadnioną ze 
względów z ekonomicznych i 
technologicznych i możliwą do 
zaakceptowania drogą;

Uzasadnienie

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

Poprawka 13
Artykuł 5 ustęp 1 litera c a) (nowa)

 ca) nie przyczynia się do ograniczenia 
asortymentu żywności dostępnej dla osób 
cierpiących na alergie,

Uzasadnienie

Szczególną uwagę należy zwrócić na grupy najbardziej zagrożone oraz osoby cierpiące na 
alergie.  Większość powinna mieć możliwość spożywania żywności dostępnej w normalnych 
sklepach, bez poszukiwania specjalnej żywności dietetycznej.  Z tego względu jednym z 
kryteriów udzielania zezwoleń na mocy niniejszego rozporządzenia powinien być wymóg, aby 
substancja lub jej stosowanie nie ograniczały asortymentu żywności dostępnej dla osób 
cierpiących na alergie.
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Poprawka 14
Artykuł 5 ustęp 1 litera c b) (nowa)

cb) w oparciu o dostępne dowody 
naukowe na żadnym etapie cyklu życia nie 
pociąga za sobą żadnych niepożądanych 
skutków dla środowiska, 

Uzasadnienie

Zgodnie z procesem z Cardiff aspekty środowiskowe muszą zostać włączone do całości 
prawodawstwa UE.  To, co człowiek spożywa, nie pozostaje w jego ciele, lecz ulega 
rozproszeniu w środowisku naturalnym i staje się częścią cyklu przyrodniczego.

Poprawka 15
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

1a. Nawet jeśli dodatek może wpływać na 
zdrowie zgodnie z ust. 1 lit. aa), na 
środowisko zgodnie z ust. lit. cb) lub na 
asortyment produktów dostępnych dla 
osób cierpiących na alergie zgodnie z ust. 
1 lit. ca), może zostać zatwierdzony, jeśli 
korzyści, jakie przynosi konsumentom 
zgodnie z ust. 2 przeważają nad jego 
stronami ujemnymi. 

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.

Poprawka 16
Artykuł 5 ustęp 3 litera a)

a) ten środek spożywczy nie stanowi 
istotnego składnika normalnej diety; lub

skreślony

Uzasadnienie

Obniżanie jakości żywności nigdy nie może przynosić korzyści konsumentom, za wyjątkiem 
przypadku ujętego w lit. b.
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Poprawka 17
Artykuł 7 akapit 2 (nowy)

Nie może jednak wystąpić ryzyko, że 
dodatek wprowadzi w błąd konsumentów, 
którzy będą przekonani, że żywność 
zawiera składniki inne niż rzeczywiście w 
niej obecne.

Uzasadnienie

Stosowanie dodatków czasami wprowadza konsumentów w błąd, mimo że jednym z kryteriów 
udzielania zezwoleń na mocy poprzednich przepisów jest wymóg niewprowadzania 
konsumentów w błąd.  Na przykład, zastosowanie jakiegoś barwnika w produkcie może 
czasami sugerować konsumentom, że zawiera on określony owoc.  Dlatego należy wzmocnić 
ochronę konsumentów w tym zakresie.

Poprawka 18
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 zgodnie z 
procedurą określoną w art. 28 ust. 2a.

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna w celu dostosowania tekstu do postanowień nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 19
Artykuł 10 ustęp 1 a (nowy)

1a. Jeśli zatwierdzone zostało stosowanie 
nanotechnologii, ustala się w tym celu 
odrębne wartości graniczne zgodnie z ust. 
1 lit. a).

Uzasadnienie

Obecnie niewiele wiadomo na temat zagrożeń zdrowotnych ze strony nanotechnologii.  Nie 
jest pewne, czy wartość graniczna tradycyjnie stosowanych dodatków oraz wartość graniczna 
nanocząsteczek dodatku powinny być takie same.



PE 384.474v01-00 14/20 PR\651162PL.doc

PL

Poprawka 20
Artykuł 28 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 jest niezbędna w celu dostosowania tekstu do postanowień nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 21
Artykuł 30 ustęp 1 a (nowy)

1a. Dodatki poprzednio sklasyfikowane 
jako substancje pomocnicze, które jednak 
w przyszłości na mocy niniejszego 
rozporządzenia zostaną sklasyfikowane 
jako dodatki do żywności, mogą nadal być 
wykorzystywane jako substancje 
pomocnicze w procesie przetwórczym 
przez okres przejściowy wynoszący osiem 
lat. Po tym okresie w celu zatwierdzenia 
ich stosowania musi zostać wydane 
zezwolenie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Dla zdrowia konsumenta nie ma znaczenia, czy substancja została użyta jako substancja 
pomocnicza w procesie przetwarzania, czy jako dodatek. Decydującym czynnikiem jest, czy 
pozostaje ona w produkcie końcowym, czy nie. Oczywiście, konieczny jest długi okres 
przejściowy zanim substancje pomocnicze i dodatki, tak jak się je obecnie definiuje, będą 
wymagały zatwierdzenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.  

Poprawka 22
Artykuł 31 ustęp 2

2. Ocena ryzyka przez Urząd stanowi część 
przeglądu wszystkich dodatków do 
żywności, na które udzielono zezwoleń 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, przeprowadzanego przez 
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Komisję, przy pomocy komisji. Przegląd 
jest przeprowadzany w oparciu o warunki 
udzielania zezwoleń ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu oraz w oparciu 
o ocenę pobrania oraz zarządzanie 
ryzykiem.
Wszystkie dodatki do żywności, które mają 
nadal podlegać procedurze uzyskania 
zezwolenia na stosowanie we Wspólnocie, 
powinny zostać ujęte we wspólnotowych 
wykazach w załącznikach II i III do 
niniejszego rozporządzenia.  Załącznik III 
do niniejszego 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, 
inne niż przepisy dotyczące nośników 
dodatków do żywności, nie powinny mieć 
zastosowania do dnia [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 opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Przegląd zostanie przeprowadzony w 
oparciu o program oceny, który zostanie 
przyjęty po zasięgnięciu opinii Urzędu w 
terminie jednego roku od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z 
procedurą określoną w art. 28 ust. 2 lit. a).
Program oceny zostanie opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przeprowadzić przegląd w oparciu o nowe kryteria.  Istotne jest również, aby 
wszystkie zatwierdzone substancje zostały umieszczone w wykazie Wspólnoty.  Na mocy 
artykułu należy również ustalić procedurę.

Poprawka 23
Artykuł 31 ustęp 2 a (nowy)

2a. Po dokonaniu przeglądu, o którym 
mowa w ust. 2 oraz po zasięgnięciu opinii 
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Urzędu zostanie przyjęty nowy program 
oceny w celu udzielania zezwoleń zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.  Nowy 
program oceny zostanie przyjęty zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 28 ust. 2 lit. 
a) i zostanie opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

W przyszłości należy dokonywać również ruchomych przeglądów. Ważne jest, aby nadać temu 
formalne podstawy, a jednocześnie zapewnić Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności 
możliwość klasyfikacji dodatków do żywności według tego, jak pilna jest potrzeba dokonania 
przeglądu ich stosowania.

Poprawka 24
Artykuł 31 ustęp 2 b (nowy)

2b. W trakcie przeglądu udzielonych 
zezwoleń dodatki do żywności oraz 
zastosowania, które straciły aktualność, są 
usuwane z załączników.  

Uzasadnienie

Jest to niezbędne do zachowania aktualności wykazów Wspólnoty oraz zapewnienia 
konsumentom prawidłowych informacji.

Poprawka 25
Załącznik III

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.

Część 1 Nośniki w dodatkach do 
żywności

Część 1 Nośniki w 
dodatkach do żywności, enzymach 
spożywczych i środkach aromatyzujących 
do żywności

Część 2 Dodatki inne niż nośniki w 
dodatkach do żywności

Część 2 Dodatki inne niż 
nośniki w dodatkach do żywności, 
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enzymach spożywczych i środkach 
aromatyzujących do żywności

Część 3 Dodatki w enzymach 
spożywczych

Uzasadnienie

Aby zachować spójność z art. 16, załącznik III musi obejmować zarówno zatwierdzone 
nośniki, jak i zatwierdzone inne dodatki w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych i 
środkach aromatyzujących do żywności.
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UZASADNIENIE

Komisja zaproponowała, aby w przyszłości decyzje w sprawie udzielania zezwoleń na 
stosowanie dodatków do żywności podejmowane były w procedurze komitologii. 
Sprawozdawca dostrzega zalety tego rozwiązania, jednak jedynie wtedy, gdy uwagi 
wielokrotnie zgłaszane przez Parlament Europejski w ciągu minionych lat znajdą wyraźne 
odzwierciedlenie w nowym rozporządzeniu w sprawie dodatków do żywności oraz w nowym 
rozporządzeniu w sprawie jednolitej procedury udzielania zezwoleń na stosowanie dodatków 
do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności. Uwagi te 
dotyczą głównie środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i osób cierpiących na alergie.

W nowym rozporządzeniu w sprawie dodatków do żywności należy również bardziej 
uwypuklić wymogi związane z przejrzystością procedur, przeglądem udzielonych zezwoleń 
na stosowanie dodatków do żywności oraz wyjaśnieniem kwestii mogących wprowadzać 
konsumentów w błąd. Ponadto należy ponownie zdefiniować, co stanowi dodatek do 
żywności, a co substancję pomocniczą, a także uregulować wykorzystywanie 
nanotechnologii.

Czynniki związane ze środowiskiem naturalnym, zdrowiem publicznym i asortymentem 
produktów dostępnych dla osób cierpiących na alergie

Zgodnie z procesem z Cardiff aspekty środowiskowe muszą zostać włączone do całości 
prawodawstwa UE. Jest to szczególnie ważne w przypadku niniejszych przepisów, ponieważ 
to, co człowiek spożywa, nie pozostaje w jego ciele, lecz ulega rozproszeniu w środowisku 
naturalnym i staje się częścią cyklu przyrodniczego. Nawet jeśli dana substancja nie stanowi 
zagrożenia dla zdrowia osoby spożywającej produkt, który ją zawiera, na kolejnych etapach 
może ona wywierać negatywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne, co powinno być 
brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia lub jego odmowie. 
Stosowanie antybiotyków w żywności i wpływ tego na rozwój oporności na antybiotyki 
stanowi jeden z przykładów szkodliwych skutków dla zdrowi publicznego. Kryteria 
udzielania zezwoleń na stosowanie dodatków muszą przewidywać, że dodatki te nie 
wywierają negatywnego wpływu ani na zdrowie publiczne, ani na środowisko. Jednym z 
celów rozporządzenia powinien być również dobry stan środowiska.

Osobom cierpiącym na alergie bardzo pomaga to, że produkty zawierające najbardziej 
rozpowszechnione alergeny muszą być oznakowane, jednak nie jest to wystarczające. Na 
grupy najbardziej zagrożone oraz osoby cierpiące na alergie należy zwrócić szczególną 
uwagę. Większość powinna mieć możliwość spożywania żywności dostępnej w normalnych 
sklepach, bez poszukiwania specjalnej żywności dietetycznej. Z tego względu jednym z 
kryteriów udzielania zezwoleń na mocy niniejszego rozporządzenia powinien być wymóg, 
aby substancja lub jej stosowanie nie ograniczały asortymentu żywności dostępnej dla osób 
cierpiących na alergie.

Sprawozdawca proponuje jednak, żeby nawet w przypadku, gdy dodatek może negatywnie 
wpływać na zdrowie publiczne, na środowisko naturalne lub na asortyment produktów 
dostępnych dla osób cierpiących na alergie, istniała możliwość jego zatwierdzenia, jeśli 
korzyści, jakie przynosi konsumentom w sposób wyraźny przeważają nad jego stronami 
ujemnymi. 
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Jeśli w oparciu o kryteria ustanowione w art. 5 istnieją lepsze produkty zamienne dla danego 
dodatku, a zastosowanie zamiennika jest gospodarczo uzasadnione, nie należy udzielać 
zezwolenia na stosowanie takiego dodatku. W grę może wchodzić na przykład zastosowanie 
innej metody produkcji, która nie wymaga użycia dodatków lub mogą istnieć już 
zatwierdzone dodatki, które przy uwzględnieniu kryteriów ustanowionych w art. 5 można 
uznać za lepsze.

Przejrzystość i przegląd

Zezwolenia na stosowanie dodatków muszą podlegać stałemu przeglądowi. Sprawozdawca 
proponuje dokonanie przeglądu wszystkich aktualnych zezwoleń na podstawie nowych 
kryteriów przed przeniesieniem ich na nową listę Wspólnoty. Następnie należy kontynuować 
stały przegląd udzielanych zezwoleń przy zastosowaniu przejrzystej procedury zgodnie z 
programem oceny, który zostanie przyjęty w procedurze komitologii. Program oceny należy 
ustalić w oparciu o system pierwszeństwa, na podstawie którego dodatki sklasyfikowane 
zostaną według kolejności, w jakiej należy dokonać przeglądu ich stosowania. Klasyfikacji 
należy dokonać za pomocą programu oceny, tak aby była ona jasna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Program oceny nie powinien jednak powstrzymywać Komisji i/lub 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przed inicjowaniem przeglądu pewnych zezwoleń we 
wcześniejszym terminie.

Ochrona konsumenta

Jednym z już istniejących kryteriów udzielania zezwoleń na stsowanie dodatków w obecnych 
przepisach jest wymóg niewprowadzania konsumenta w błąd. Niemniej jednak barwniki są 
czasami stosowane w taki sposób, że stwarzają wrażenie, iż w żywności występuje pewien 
rodzaj owoców, chociaż w rzeczywistości tak nie jest. Dlatego należy wzmocnić ochronę 
konsumentów w tym zakresie.

Ochrona konsumenta i definicje

Dla zdrowia konsumenta nie ma znaczenia, czy substancja została użyta jako substancja 
pomocnicza w procesie przetwarzania, czy jako dodatek. Decydującym czynnikiem jest, czy 
pozostaje ona w produkcie końcowym, czy nie. Z reguły jednak występują różnice opinii na 
temat, co stanowi substancję pomocniczą lub dodatek. Z tego powodu konieczny jest długi 
okres przejściowy zanim substancje obecnie definiowane jako pomocnicze, które jednak 
pozostają w produkcie końcowym, będą wymagały zatwierdzenia zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Nanotechnologia 

Obecnie niewiele wiadomo na temat zagrożeń zdrowotnych ze strony nanotechnologii. Nie 
jest pewne, czy wartość graniczna tradycyjnie stosowanych dodatków oraz wartość graniczna 
nanocząsteczek dodatku powinny być takie same. Z tego powodu proponuje się, aby 
stosowanie nanocząsteczek było regulowane odrębnie w wykazie Wspólnoty.

Nowa procedura komitologii 

W świetle nowej procedury komitologii zaproponowano szereg poprawek do wniosku
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Komisji.


