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PR_COD_2am

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. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych 
składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz 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
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16677/2007 – C6-0000/2008),

– uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku 
Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0427),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0000/2008),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

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

Poprawka 1

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający 
Punkt preambuły 7

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(7) Środki aromatyzujące i składniki 
żywności o właściwościach 
aromatyzujących powinny być stosowane 
wyłącznie wtedy, gdy spełniają one 
kryteria ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu. Muszą one być bezpieczne 
w zastosowaniu, w związku z czym 

(7) Środki aromatyzujące i składniki 
żywności o właściwościach 
aromatyzujących powinny być stosowane 
wyłącznie wtedy, gdy spełniają one 
kryteria ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu. Muszą one być bezpieczne 
w zastosowaniu, w związku z czym 

                                               
1 Teksty przyjęte dnia 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
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niektóre środki aromatyzujące należy 
poddać ocenie ryzyka, zanim zostaną 
dopuszczone do użycia w środkach 
spożywczych. Aby nie wprowadzać 
konsumenta w błąd, ich obecność należy 
zawsze odpowiednio zaznaczyć na 
etykiecie. Wprowadzanie konsumenta w 
błąd obejmuje, choć nie wyłącznie, kwestie 
związane z właściwościami, świeżością i 
jakością użytych składników, z naturalnym 
charakterem produktu lub procesu 
produkcyjnego lub z wartością odżywczą 
produktu. Podczas zatwierdzania środków 
aromatyzujących należy wziąć pod uwagę 
także inne czynniki istotne dla rozważanej 
sprawy, m.in. czynniki społeczne, 
gospodarcze, etyczne, środowiskowe oraz 
czynniki związane z tradycją, a także 
możliwość przeprowadzania kontroli.

niektóre środki aromatyzujące należy 
poddać ocenie ryzyka, zanim zostaną 
dopuszczone do użycia w środkach 
spożywczych. O ile to możliwe, należy 
zwrócić uwagę na ewentualność 
wystąpienia jakichkolwiek negatywnych 
skutków dla grup podatnych na 
zagrożenia, z rozwojem preferencji 
smakowych u dzieci włącznie. Aby nie 
wprowadzać konsumenta w błąd, ich 
obecność należy zawsze odpowiednio 
zaznaczyć na etykiecie. Wprowadzanie 
konsumenta w błąd obejmuje, choć nie 
wyłącznie, kwestie związane z 
właściwościami, świeżością i jakością 
użytych składników, z naturalnym 
charakterem produktu lub procesu 
produkcyjnego lub z wartością odżywczą 
produktu. Podczas zatwierdzania środków 
aromatyzujących należy wziąć pod uwagę 
także inne czynniki istotne dla rozważanej 
sprawy, m.in. czynniki społeczne, 
gospodarcze, etyczne, środowiskowe oraz 
czynniki związane z tradycją, a także 
możliwość przeprowadzania kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwsza część poprawki (1) przyjętej przez Parlament w pierwszym czytaniu, która została 
skreślona przez Radę. Włączenie rozwoju preferencji smakowych u dzieci wskazuje na 
umiarkowane podejście Parlamentu w odniesieniu do stosowania środków aromatyzujących 
w środkach spożywczych.

Poprawka 2

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt preambuły 8

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(8) Od 1999 r. Komitet Naukowy ds. 
Żywności, a następnie Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej 
„urzędem”) ustanowiony rozporządzeniem 

(8) Od 1999 r. Komitet Naukowy ds. 
Żywności, a następnie Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej 
„urzędem”) ustanowiony rozporządzeniem 
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(WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i 
wymagania prawa żywnościowego, 
powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności wydały szereg 
opinii na temat substancji, które naturalnie 
występują w materiałach źródłowych 
środków aromatyzujących i składników 
żywności o właściwościach 
aromatyzujących i które zdaniem Komitetu 
Ekspertów ds. Substancji Aromatycznych, 
działającego przy Radzie Europy, stanowią 
zagrożenie toksykologiczne. Substancje, co 
do których Komitet Naukowy ds. 
Żywności potwierdził zagrożenie 
toksykologiczne, należy uznać za 
substancje niepożądane, których nie należy 
dodawać do środków spożywczych.

(WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i 
wymagania prawa żywnościowego, 
powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności wydały szereg 
opinii na temat substancji, które naturalnie 
występują w materiałach źródłowych 
środków aromatyzujących i składników 
żywności o właściwościach 
aromatyzujących i które zdaniem Komitetu 
Ekspertów ds. Substancji Aromatycznych, 
działającego przy Radzie Europy, stanowią 
zagrożenie toksykologiczne. Substancje, co 
do których Komitet Naukowy ds. 
Żywności potwierdził zagrożenie 
toksykologiczne, należy uznać za 
substancje niepożądane.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi część zasadniczego stanowiska Parlamentu w sprawie naturalnie 
występujących substancji niepożądanych, które zostało rozwinięte w poprawkach 3, 4, 13 i 
23.

Poprawka 3

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt preambuły 9

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(9) Z uwagi na swoją naturalną obecność w 
roślinach, substancje niepożądane mogą 
występować w preparatach aromatycznych 
i w składnikach żywności o 
właściwościach aromatyzujących. Rośliny 
są tradycyjnie wykorzystywane jako 
żywność lub składniki żywności. Mając na 
uwadze konieczność ochrony zdrowia 
ludzi i nieuniknioną obecność 

(9) Z uwagi na swoją naturalną obecność w 
roślinach, substancje niepożądane mogą 
występować w preparatach aromatycznych 
i w składnikach żywności o 
właściwościach aromatyzujących. Rośliny 
są tradycyjnie wykorzystywane jako 
żywność lub składniki żywności. W 
sytuacji uzasadnionego zaniepokojenia 
naukowców faktem, że niektóre 
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niepożądanych substancji w tradycyjnych 
środkach spożywczych, należy ustalić 
odpowiednie najwyższe dopuszczalne 
poziomy zawartości takich substancji w 
tych środkach spożywczych, które 
najbardziej przyczyniają się do spożycia 
tych substancji przez człowieka.

naturalnie występujące substancje 
niepożądane w wieloskładnikowych 
środkach spożywczych mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia konsumentów, 
Komisja może, po uzyskaniu opinii 
Urzędu, ustalić najwyższe dopuszczalne 
poziomy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie powyższego punktu preambuły do opinii 
Parlamentu w sprawie maksymalnych poziomów niektórych naturalnie występujących 
substancji niepożądanych w wieloskładnikowych środkach spożywczych.

Poprawka 4

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt preambuły 10

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(10) Najwyższe dopuszczalne poziomy 
niektórych naturalnie występujących 
substancji niepożądanych należy ustalić 
dla tych środków spożywczych lub ich 
kategorii, które są głównymi źródłami 
pobrania. To umożliwi państwom 
członkowskim przeprowadzanie kontroli
pod kątem ryzyka zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt. Producenci żywności mają 
jednak obowiązek uwzględniać obecność 
takich substancji w trakcie przygotowania 
wszelkiej żywności z użyciem składników 
żywności o właściwościach 
aromatyzujących lub środków 
aromatyzujących, tak by środki spożywcze, 
które nie są bezpieczne, nie były 

(10) Jeżeli niektóre naturalnie 
występujące substancje niepożądane w 
wieloskładnikowych środkach 
spożywczych stanowią zagrożenie dla 
zdrowia konsumentów i po uzyskaniu 
opinii Urzędu zostały ustanowione ich 
najwyższe dopuszczalne poziomy, państwa 
członkowskie powinny przeprowadzać 
kontrole pod kątem ryzyka zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt. Producenci żywności mają 
obowiązek uwzględniać obecność takich 
substancji w trakcie przygotowania 
wszelkiej żywności z użyciem składników 
żywności o właściwościach 
aromatyzujących lub środków 
aromatyzujących, tak by środki spożywcze, 
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wprowadzane do obrotu. które nie są bezpieczne, nie były 
wprowadzane do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy punkt preambuły jest nowy. Sprawozdawca proponuje poprawkę mająca na celu 
dostosowanie go do uzgodnionego stanowiska Parlamentu w sprawie niektórych naturalnie 
występujących substancji niepożądanych w wieloskładnikowych środkach spożywczych (w 
szczególności do poprawek 13 do art. 5 ust. 2 i poprawki 23 do załącznika III część B). 

Poprawka 5

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt preambuły 13

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(13) W celu zapewnienia harmonizacji, 
ocenę ryzyka oraz zatwierdzanie środków 
aromatyzujących i materiałów źródłowych, 
które muszą zostać poddane ocenie, należy 
przeprowadzać zgodnie z procedurą 
ustanowioną w rozporządzeniu (WE) nr 
…/... z dnia ... ustanawiającym jednolitą 
procedurę wydawania zezwoleń na 
stosowanie dodatków do żywności, 
enzymów spożywczych i środków 
aromatyzujących do żywności.

(13) W celu zapewnienia harmonizacji, 
ocenę ryzyka oraz zatwierdzanie środków 
aromatyzujących i materiałów źródłowych, 
które muszą zostać poddane ocenie, należy 
przeprowadzać zgodnie z zasadą 
ostrożności oraz procedurą ustanowioną w 
rozporządzeniu (WE) nr …/... z dnia ... 
ustanawiającym jednolitą procedurę 
wydawania zezwoleń na stosowanie 
dodatków do żywności, enzymów 
spożywczych i środków aromatyzujących 
do żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka (2) przyjęta w pierwszym czytaniu mająca na celu wprowadzenie zasady 
ostrożności jako centralnego elementu oceny ryzyka środków aromatyzujących.
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Poprawka 6

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 - ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy 
dotyczące środków aromatyzujących i 
składników żywności o właściwościach 
aromatyzujących do użycia w i na 
środkach spożywczych i ma zapewnić 
skuteczne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz wysoki poziom 
ochrony zdrowia ludzi i interesów 
konsumentów, w tym uczciwe sposoby 
prowadzenia handlu środkami 
spożywczymi z uwzględnieniem – w 
stosownych przypadkach – kwestii 
ochrony środowiska.

Niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy 
dotyczące środków aromatyzujących i 
składników żywności o właściwościach 
aromatyzujących do użycia w i na 
środkach spożywczych i ma zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i 
ochrony konsumentów oraz skuteczne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, w 
tym uczciwe sposoby prowadzenia handlu 
środkami spożywczymi z uwzględnieniem 
– w stosownych przypadkach – kwestii 
ochrony środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wątpliwości ze strony konsumenta poprawkę (7) przyjętą w pierwszym czytaniu 
uważa się za wytyczną przy interpretacji możliwie dwuznacznych przepisów rozporządzenia.

Poprawka 7

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 - ustęp 2 lit. c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) jednoskładnikowych środków 
spożywczych ani mieszanek przypraw lub 
ziół, mieszanek herbat ani mieszanek 
naparów jako takich, pod warunkiem że 
nie zostały one użyte jako składniki 
żywności.

c) jednoskładnikowych środków 
spożywczych ani mieszanek przypraw lub 
ziół, mieszanek herbat ani mieszanek 
naparów jako takich.

Or. en
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Uzasadnienie

Przeformułowana poprawka (45) przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu mająca na 
celu poprawę jasności tekstu poprzez podanie kilku przykładów środków spożywczych 
uważanych za jednoskładnikowe. Parlament proponuje skreślić ostatnią część lit. c), którą 
uważa za zbędną w tym kontekście.

Poprawka 8

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 - ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. 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. 21 ust. 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka (11) jest konieczna w celu dostosowania tekstu do przepisów nowej 
procedury komitetowej.

Poprawka 9

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 - ustęp 2 - lit. k)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

k) „odpowiedni proces fizyczny” oznacza 
proces fizyczny, który nie zmienia celowo 
charakteru chemicznego składników 
środka aromatyzującego i w którym 
między innymi nie stosuje się tlenu 
singletowego, ozonu, katalizatorów 
nieorganicznych, katalizatorów 
metalicznych, odczynników 
metaloorganicznych ani promieniowania 

k) „odpowiedni proces fizyczny” oznacza 
proces fizyczny, który nie zmienia celowo 
charakteru chemicznego składników 
środka aromatyzującego, bez naruszenia 
wykazu tradycyjnych procesów 
przygotowania żywności zawartego w 
załączniku II, i w którym między innymi 
nie stosuje się tlenu singletowego, ozonu, 
katalizatorów nieorganicznych, 
katalizatorów metalicznych, odczynników 
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ultrafioletowego. metaloorganicznych ani promieniowania 
ultrafioletowego.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka (15) została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu. Bierze ona 
pod uwagę tradycyjne procesy przygotowania żywności, ale nie została przyjęta przez Radę.

Poprawka 10

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 - lit. a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

a) zgodnie z dostępnymi informacjami 
naukowymi nie zagrażają zdrowiu 
konsumentów oraz

a) zgodnie z dostępnymi informacjami 
naukowymi oraz zasadą ostrożności nie 
zagrażają zdrowiu konsumentów oraz

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka (17) przyjęta w pierwszym czytaniu. Podobnie jak w obowiązującym obecnie 
prawodawstwie dotyczącym dodatków do żywności, centralnym wymogiem w procesie 
dopuszczania środków aromatyzujących musi być wyraźna korzyść dla konsumenta.

Poprawka 11

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 - lit. b a) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

ba) ich stosowanie wiąże się z pożytkiem i 
korzyścią dla konsumentów oraz;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka (19) przyjęta w pierwszym czytaniu ma na celu zrównoważenie korzyści i 
niedogodności związanych z dodawaniem środków aromatyzujących do żywności. 

Poprawka 12

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 - lit. b b) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

bb) istnieje uzasadniony wymóg 
technologiczny stosowania ich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka (20) przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu podkreśla stanowisko 
Parlamentu odnośnie do procesu dopuszczania środków aromatyzujących. Obie poprawki (11 
i 12) mają na celu zalecenie umiarkowanego stosowania środków aromatyzujących w 
żywności.

Poprawka 13

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 6 - ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla rozporządzenia 
(WE) nr 1576/89 najwyższy dopuszczalny 
poziom zawartości niektórych substancji 
naturalnie występujących w środkach 
aromatyzujących lub w składnikach 
żywności o właściwościach 
aromatyzujących nie może zostać 
przekroczony w wieloskładnikowych 
środkach spożywczych wymienionych w 
załączniku III część B w wyniku użycia w i 
na środkach spożywczych środków 
aromatyzujących lub składników żywności 
o właściwościach aromatyzujących.

2. W sytuacji uzasadnionego 
zaniepokojenia naukowców faktem, że 
niektóre substancje naturalnie 
występujące w środkach aromatyzujących i
składnikach żywności o własnościach 
aromatyzujących, w wieloskładnikowych 
środkach spożywczych mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia konsumentów, 
Komisja może, z inicjatywy własnej lub na 
podstawie informacji przekazanych przez 
państwa członkowskie oraz po uzyskaniu 
opinii Urzędu, ustalić najwyższe 
dopuszczalne poziomy zawartości tych 
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Najwyższy dopuszczalny poziom 
substancji wymienionych w załączniku III 
ma zastosowanie do środków spożywczych 
w formie, w której są wprowadzane do 
obrotu, chyba że określono inaczej. W 
drodze odstępstwa od tej zasady w 
przypadku środków spożywczych 
suszonych lub zagęszczonych, których 
konsystencję należy zmienić przez dodanie 
do nich wody, najwyższy dopuszczalny 
poziom ma zastosowanie do środków 
spożywczych o konsystencji zmienionej 
zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu, 
przy czym uwzględnia się minimalny 
współczynnik rozcieńczenia.

substancji, które zostaną wymienione w 
załączniku III część B.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka (21) przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu. Celem rozszerzenia zakresu 
rozporządzenia na składniki żywności o własnościach aromatyzujących jest wsparcie nadzoru 
nad niektórymi substancjami naturalnie występującymi w środkach aromatyzujących i 
składnikach żywności o własnościach aromatyzujących. Najwyższe dopuszczalne poziomy 
powinny zostać wymienione w załączniku III część B po uzyskaniu opinii Urzędu w sytuacji 
uzasadnionego zaniepokojenia naukowców faktem, że te substancje w wieloskładnikowych 
środkach spożywczych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Poprawka 14

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 6 - ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 2, 
najwyższe dopuszczalne poziomy 
substancji nie mają zastosowania w 
przypadkach, gdy wieloskładnikowy 
środek spożywczy nie zawiera dodanych 
środków aromatyzujących, a jedynymi 
dodanymi składnikami żywności 
posiadającymi właściwości aromatyzujące 
są świeże, suszone lub mrożone zioła i 
przyprawy.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka (46) została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu. Nie istnieją 
dowody naukowe na to, że zioła posiadają takie same groźne właściwości toksykologiczne jak 
znajdujący się w nich wyizolowany składnik. Ustalenie najwyższych dopuszczalnych 
poziomów dla takich składników może doprowadzić do zwiększonego stosowania wyciągów 
ziołowych, a Parlament wątpi, czy to zapewni lepszą ochronę konsumentów.

Poprawka 15

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 15 - ust. 1 - lit. e) - ppkt (ii)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(ii) nazw wszystkich innych substancji lub 
surowców zawartych w danym produkcie 
lub w stosownych przypadkach ich numer 
E;

(ii) nazw wszystkich innych substancji lub 
surowców zawartych w danym produkcie 
lub w stosownych przypadkach ich numer 
E oraz oznaczenie „wytworzone z 
organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych”;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka (27) została przyjęta przez Parlament. Należy wyjaśnić przepisy dotyczące 
etykietowania w odniesieniu do enzymów wyprodukowanych z organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych. Jest to zgodne z koncepcją „ostatniego żywego organizmu”, na której 
opierają się przepisy dotyczące etykietowania zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 
w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy.

Poprawka 16

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 19 - ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Producent lub użytkownik substancji 
aromatycznej lub ich przedstawiciele na 
wniosek Komisji informują ją o ilości 
substancji aromatycznych dodanych do 

1. Producent lub użytkownik substancji 
aromatycznej lub ich przedstawiciele na 
wniosek Komisji informują ją o ilości 
substancji aromatycznych dodanych do 
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środków spożywczych we Wspólnocie w 
okresie 12 miesięcy oraz o poziomach 
stosowania tych substancji w 
poszczególnych kategoriach środków 
spożywczych we Wspólnocie. Komisja 
udostępnia te informacje państwom 
członkowskim.

środków spożywczych we Wspólnocie w 
okresie 12 miesięcy. Przekazane w tym 
kontekście informacje są traktowane jako 
poufne. Komisja udostępnia państwom 
członkowskim informacje na temat 
poziomów stosowania w poszczególnych 
kategoriach.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca przywraca przeformułowaną część przyjętej poprawki 31, która została 
skreślona przez Radę. 

Poprawka 17

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 19 - ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Producent lub użytkownik środków 
aromatyzujących lub materiałów 
źródłowych niezwłocznie przekazuje 
Komisji wszelkie nowe informacje 
naukowe lub techniczne, które mogłyby 
wpłynąć na ocenę bezpieczeństwa środka 
aromatyzującego lub materiału 
źródłowego.

3. Producent lub użytkownik środków 
aromatyzujących lub materiałów 
źródłowych niezwłocznie przekazuje 
Komisji wszelkie nowe informacje 
naukowe lub techniczne, które są mu 
znane i dostępne i które mogłyby wpłynąć 
na ocenę bezpieczeństwa środka 
aromatyzującego lub materiału 
źródłowego.

Or. en

Uzasadnienie

Część poprawki (31) przyjętej przez Parlament w pierwszym czytaniu.

Poprawka 18

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 20 - ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Do dnia ...* przyjmuje się po konsultacji 2. Do dnia ...* przyjmuje się po konsultacji 
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z urzędem i zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 21 ust. 
2, wspólną metodę gromadzenia przez 
państwa członkowskie informacji o 
spożyciu i stosowaniu środków 
aromatyzujących przedstawionych w 
wykazie wspólnotowym oraz substancji 
wymienionych w załączniku III.

z urzędem i zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 21 ust. 3, wspólną metodę 
gromadzenia przez państwa członkowskie 
informacji o spożyciu i stosowaniu 
środków aromatyzujących 
przedstawionych w wykazie 
wspólnotowym oraz substancji 
wymienionych w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka (32) została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu i jest 
konieczna w celu dostosowania tekstu do przepisów nowej procedury komitetowej.

Poprawka 19

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 29
Dyrektywa 2000/13/WE
Załącznik III - ustęp 1 - tiret drugie

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

–„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 
aromat dymu wędzarniczego.

–„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 
aromat dymu wędzarniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka (37) przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu daje możliwość 
odwołania się do konkretnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, tak aby 
konsumenci byli właściwie informowani o środku aromatyzującym łososia, bekonu, 
przyprawy do grilla, itd.
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Poprawka 20

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 29
Dyrektywa 2000/13/WE
Załącznik III - ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. W przypadku środków 
aromatyzujących wytworzonych z 
materiału źródłowego wchodzącego w 
zakres rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003, na etykiecie umieszcza się 
oznaczenie „wyprodukowano z 
organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych”.

W przypadku środków aromatyzujących 
wytworzonych z organizmu wchodzącego 
w zakres rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003, szczegółowe oznaczenie na 
etykiecie nie jest wymagane.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka (38) została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu. Należy ją 
tutaj powtórzyć.

Poprawka 21

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 30 - akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia ...*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia ...*. Niemniej jednak art. 10 stosuje 
się od dnia następującego 18 miesięcy po 
wejściu w życie wykazu wspólnotowego.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka (44) została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu.

Poprawka 22

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 30 - akapit trzeci

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Art. 10, 26 i 27 mają zastosowanie od dnia 
zastosowania wspólnotowego wykazu. 

Art. 26 i 27 mają zastosowanie od dnia 
zastosowania wspólnotowego wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka (44) została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu.

Poprawka 23

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik III - część B

Wspólne stanowisko Rady

Część B: Najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych substancji – naturalnie występujących 
w środkach aromatyzujących i składnikach żywności o właściwościach 
aromatyzujących –w niektórych wieloskładnikowych środkach spożywczych 
gotowych do spożycia, do których dodano środki aromatyzujące lub składniki 
żywności o właściwościach aromatyzujących

Najwyższe dopuszczalne poziomy nie mają zastosowania do wieloskładnikowych środków 
spożywczych, które są przygotowywane i spożywane w tym samym miejscu, do których nie 
dodano środków aromatyzujących i których składnikami o właściwościach aromatyzujących 
są wyłącznie zioła i przyprawy.

Nazwa substancji Wieloskładnikowy środek spożywczy, w 
którym limituje się poziom danej substancji 

Najwyższy 
dopuszczalny poziom 
mg/kg

β-Azaron Napoje alkoholowe 1,0
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1-allilo-4-
metoksybenzen,
estragol

Przetwory mleczne
Przetwory owocowe, warzywne (w tym z 
grzybów, korzeni, bulw, jadalnych nasion 
roślin strączkowych i roślin strączkowych), z 
jadalnych orzechów i nasion
Produkty rybne
Napoje bezalkoholowe

50
50

50
10

Kwas 
cyjanowodorowy

Nugat, marcepan lub jego substytuty albo 
podobne produkty
Owoce pestkowe w puszce
Napoje alkoholowe

50

5
35

Mentofuran Słodycze miętowe z wykluczeniem bardzo 
małych cukierków odświeżających oddech
Bardzo małe cukierki odświeżające oddech
Guma do żucia
Miętowe napoje alkoholowe

500

3000
1000
200

4-allilo-1,2-
dimetoksybenzen, 
metyloeugenol

Przetwory mleczne
Produkty i wyroby mięsne, w tym z drobiu i 
dziczyzny
Produkty i wyroby rybne
Zupy i sosy
Przekąski gotowe do spożycia
Napoje bezalkoholowe

20
15

10
60
20
1

Pulegon Słodycze miętowe z wykluczeniem bardzo 
małych cukierków odświeżających oddech
Bardzo małe cukierki odświeżające oddech 
Guma do żucia
Miętowe napoje bezalkoholowe
Miętowe napoje alkoholowe

250

2000
350
20

100
Kwasyna Napoje bezalkoholowe

Wyroby piekarnicze
Napoje alkoholowe 

0,5
1
1,5

1-allilo-3,4-
metylenodioksybenz
en, safrol

Produkty i wyroby mięsne, w tym z drobiu i 
dziczyzny
Produkty i wyroby rybne
Zupy i sosy
Napoje bezalkoholowe

15

15
25
1

Teukryna A Gorzkie napoje spirytusowe lub bitter1

Likiery2 o gorzkim smaku
Inne napoje alkoholowe

5
5
2

Tujony (α i β) Napoje alkoholowe z wyjątkiem 
wytwarzanych z gatunków Artemisia
Napoje alkoholowe wytwarzane z gatunków 

10

35
                                               
1 Zdefiniowane w art.1 ust.4 lit. p) rozporządzenia WE 1576/89.
2 Zdefiniowane w art.1 ust.4 lit. r) rozporządzenia WE 1576/89.
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Artemisia
Napoje bezalkoholowe wytwarzane z 
gatunków Artemisia

0,5

Kumaryna Tradycyjne lub sezonowe wyroby 
piekarnicze, na których etykiecie 
wymieniony jest cynamon
Płatki śniadaniowe, w tym muesli 
Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie z 
wyjątkiem tradycyjnych lub sezonowych 
wyrobów piekarniczych, na których etykiecie 
wymieniony jest cynamon
Desery

50 

20 
15 

5 

Poprawka Parlamentu

Część B: Najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych substancji – naturalnie występujących 
w środkach aromatyzujących i składnikach żywności o właściwościach 
aromatyzujących –w niektórych wieloskładnikowych środkach spożywczych 
gotowych do spożycia, do których dodano środki aromatyzujące lub składniki 
żywności o właściwościach aromatyzujących

Nazwa substancji Wieloskładnikowy środek spożywczy, w 
którym limituje się poziom danej substancji

Najwyższy 
dopuszczalny poziom

mg/kg]
▐

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu, powiązana z poprawką do art. 5 
ust. 2 przewidującą stworzenie pustego wykazu do czasu dokonania przez Urząd oceny 
szkodliwości niektórych naturalnie występujących substancji niepożądanych. Podobne 
rozwiązanie zostało zastosowane w art. 8 i załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 
1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz 
niektórych innych substancji. 
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UZASADNIENIE

W porównaniu do początkowego wniosku, we wspólnym stanowisku Rada dokonała 
reorganizacji tytułów artykułów i rozdziałów w rozporządzeniu i wyjaśniła dwuznaczne
obszary, które budziły wątpliwości, celem uczynienia rozporządzenia bardziej czytelnym. 
Przy dokonywaniu reorganizacji Rada uwzględniła niektóre poprawki Parlamentu, niemniej 
jednak niektóre z poprawek uznanych przez Parlament za istotne w pierwszym czytaniu, nie 
zostały wzięte pod uwagę. Wzmocnienie rynku wewnętrznego przez zapewnienie równych 
reguł gry dla wszystkich producentów nie wystarczy; pod uwagę muszą zostać wzięte interesy 
konsumentów, a wśród nich jednym z najważniejszych jest chęć spożywania żywności jak 
najbardziej naturalnej. 

Parlament zamierza zatem bronić swoich poprawek wprowadzonych w pierwszym czytaniu, 
które uważa za podstawę dla zrównoważonego i wykonalnego rozporządzenia, biorąc pod 
uwagę rozwój naukowo-technologiczny. 

Niekoniecznie zawsze jest tak, że wszystkie środki aromatyzujące, które są bezpieczne z 
toksykologicznego punktu widzenia, są korzystne dla konsumentów. Parlament pragnie 
podkreślić w szczególności prawo wyboru. W procedurze dopuszczania środków 
aromatyzujących „uzasadniony wymóg ich stosowania” jest powiązany z innymi strategiami 
UE, takimi jak zapobieganie otyłości, ponieważ dodawanie bardzo mocnych środków 
aromatyzujących może maskować słabą jakość przygotowanej żywności. Rada i Parlament 
stoją na odmiennych stanowiskach w kwestii niektórych składników żywności o 
właściwościach aromatyzujących do stosowania w i na środkach spożywczych oraz w kwestii 
najwyższych dopuszczalnych poziomów tych składników ustanowionych w załączniku III. 

Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) potwierdziły hipotezę, że safrol, estragol i metyloeugenol należące do klasy 
chemicznej alkenylobenzenów, które naturalnie występują w ziołach i przyprawach, są 
genotoksyczne i rakotwórcze. Ich rakotwórczość została udowodniona podczas testów na 
zwierzętach, mimo iż użyto stosunkowo wysokich dawek tych substancji. Ani SCF ani EFSA 
nie dostały polecenia zbadania możliwych interakcji między tymi niepożądanymi 
substancjami a innymi substancjami znajdującymi się w ziołach i przyprawach. 
Niewykluczone, że ich reakcja w żywności jest inna niż podczas badania oddzielnie. Należy 
zauważyć, że przy spożywaniu żywności zawierającej alkenylobenzeny ludzie są narażeni na 
dużo mniejsze dawki niż dawki użyte podczas testów na zwierzętach. 

Parlament przyjmuje argument Rady, że najwyższe dopuszczalne poziomy określone w 
załączniku III zostały już ustanowione w dyrektywie 88/388/WE lecz uważa, że samo to 
wskazuje na fakt, że uzasadnienie ograniczenia stosowania ziół i przypraw w przygotowanej 
żywności jest (nadal) niewystarczające. W ciągu ostatnich 20 lat państwa członkowskie nie 
opracowały metod monitorowania skutków stosowania tych poziomów ani nie 
przeprowadziły żadnych badań w tym zakresie. 

Parlament uważa zatem, że nie zostało udowodnione, iż przygotowana żywność, w której 
niektóre składniki określone w załączniku III występują naturalnie, ma takie same 
właściwości toksykologiczne jak niektóre składniki naturalne badane oddzielnie. Parlament 
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opiera swoje stanowisko na najnowszych badaniach toksykologicznych, które uwzględniają 
fakt, że ludzie są narażeni na alkenylobenzeny w kompleksowych matrycach żywnościowych. 
Efekty matrycowe żywności lub mieszanek środków spożywczych na niektóre składniki 
występujące w przyrodzie są znane. Są one spowodowane powiązaniami chemicznymi z 
innymi częściami żywności lub działaniem innych składników, co zwiększa lub zmniejsza te 
efekty. Przypuszcza się, że efekty te różnią się w zależności od przypadku, dlatego należy je 
badać dla poszczególnych przypadków. 

Parlament opowiada się za odwróceniem ciężaru dowodu w tej sytuacji. Zasada, zgodnie z 
którą producenci ziół i przypraw muszą obalić domniemanie prawne o szkodliwości 
indywidualnie dla każdego produktu, jest kontrowersyjna. Logiczniejsze byłoby odwrócenie 
tej procedury. W przypadku gdy istnieje uzasadnione naukowo podejrzenie szkodliwości dla 
zdrowia określonych substancji w żywności spożywanej przez ludzi, najwyższe dopuszczalne 
wartości mogłyby zostać włączone do załącznika III na podstawie opinii wydanej w tym celu 
przez EFSA. 

Parlament uwzględnił również fakt, że substancje czynne w mieszankach ziołowych 
zmieniają się sezonowo. Zmiany sezonowe wymagałyby przeprowadzania drogich testów, 
które prawdopodobnie przekraczałyby wartość rynkową mieszanek ziołowych i mieszanek 
przypraw, tak więc producenci przygotowanej żywności mogliby zawczasu zdecydować o 
zamianie ziół na środki aromatyzujące. Nie jest to tym, czego pragną europejscy konsumenci. 
W swoim stanowisku Parlament uwzględnił również fakt, że rozporządzenie nie ogranicza 
stosowania ziół i przypraw jako takich i że we wspólnym stanowisku Rada zlikwidowała 
najwyższe dopuszczalne wartości dla substancji określonych w załączniku III, dodawanych 
do żywności przygotowywanej w tym samym miejscu. Parlament uważa, że uzasadnienie 
tego działania, czyli założenie małej ilości substancji szkodliwych w żywności 
przygotowywanej w ten sposób, można rozszerzyć ogólnie na żywność przygotowaną. 
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