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Dorota Stankiewicz                                                      Informacja BSiE nr 962
(IP – 102G)

Dodatki do żywności

I. Podstawowe regulacje prawne dotyczące substancji dodatkowych w żywności

Substancje dodawane do żywności można podzielić na:
– naturalne,
– syntetyczne, identyczne z naturalnymi – o takich samych właściwościach, jak związki

występujące naturalnie, ale otrzymywane w trakcie syntezy chemicznej,
– sztuczne, syntetyczne – związki, które nie występują w stanie naturalnym i otrzymy-

wane są jedynie drogą syntezy chemicznej.
Oczywiście podział ten jest mocno uproszczony. Na przykład karmel uważany za barwnik
naturalny, w rzeczywistości powstaje w procesie chemicznych przemian sacharydów. Kon-
serwanty chemiczne: kwas benzoesowy, sorbowy i mrówkowy występują w stanie natural-
nym miedzy innymi w owocach żurawiny, borówki brusznicy, jarzębiny i maliny.1

Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania substancji dodatkowych w żywności są za-
mieszczone w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 11 maja 2001 roku
wraz z przepisami wykonawczymi, miedzy innymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27
grudnia 2000 roku w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych
substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczysz-
czeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych i używkach. Rozporządzenie to
zawiera listę substancji dodatkowych do żywności dopuszczonych do stosowania.

Warunkiem dopuszczenia danej substancji dodatkowej jest jej nieszkodliwość dla zdro-
wia konsumenta, stosowanie ściśle określonej ilości oraz odpowiednie poinformowanie kon-
sumenta o jej obecności.2

Zgodnie z powyżej wskazanym rozporządzeniem substancje dodatkowe do środków spo-
żywczych i używek można podzielić w zależności od ich funkcji technologicznych na 24 gru-
py.

– grupa 1: barwniki,
– grupa 2: aromaty,
– grupa 3: substancje konserwujące,
– grupa 4: przeciwutleniacze (substancje przedłużające trwałość środków spożywczych

poprzez zabezpieczenie przed rozkładem spowodowanym przez utlenianie – np. jełczenie
tłuszczu),

– grupa 5: kwasy i regulatory kwasowości,
– grupa 6: stabilizatory i emulgatory (stabilizatory umożliwiają utrzymanie jednolitego

stanu dyspersji dwóch lub więcej nie mieszających się ze sobą składników, a emulgatory
umożliwiają utworzenie lub utrzymanie jednolitej mieszaniny faz środka spożywczego nie
mieszających się ze sobą – np. olej i woda),

– grupa 7: sole emulgujące (substancje stosowane w serach; zmieniają białka zawarte w
serze, dzięki czemu powodują jednorodne rozmieszczenie tłuszczu i innych składników),

– grupa 8: substancje zagęszczające (związki zwiększające lepkość środka spożywczego)
                                                                         

1 J. Czapski: Naturalne a syntetyczne substancje dodawane do żywności, „Przemysł Spożywczy” nr 5/2002.

2 B. Waszkiewicz-Robak: Substancje dodatkowe w rynkowych produktach spożywczych, „Przemysł Spożywczy” nr 5/2002.
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i substancje żelujące (związki nadające konsystencję poprzez tworzenie żelu),
– grupa 9: substancje wzmacniające smak i zapach,
– grupa 10: skrobie modyfikowane (otrzymywane ze skrobi w wyniku reakcji chemicz-

nych lub enzymatycznych, stosowane np. jako zagęstniki lub stabilizatory),
– grupa11: substancje słodzące (do tej grupy nie zalicza się cukru, ale substancje typu

aspartam, sacharyna),
– grupa 12: substancje wypełniające (wypełniają produkt spożywczy, ale nie wpływa to

na dostępną wartość energetyczną produktu),
– grupa 13: substancje wiążące (teksturotwórcze) np. utrzymujące jędrność lub kruchość

owoców i warzyw,
– grupa 14: substancje utrzymujące wilgotność,
– grupa 15: substancje spulchniające (zwiększające objętość),
– grupa 16: substancje do stosowania na powierzchnię (substancje glazurujące),
– grupa 17: substancje przeciwzbrylające,
– grupa 18: nośniki (substancje używane do rozpuszczania, rozcieńczania lub innego fi-

zycznego modyfikowania substancji dodatkowych do żywności, bez zmiany ich funkcji tech-
nologicznej),

– grupa 19: rozpuszczalniki ekstrakcyjne (rozpuszczalniki np. heksan, aceton, octan ety-
lu, używane do ekstrakcji w procesie preparowania np. surowców; są z nich usunięte, ale mo-
gą być obecne w środkach spożywczych w sposób niezamierzony – jako pozostałość – w do-
zwolonych ilościach),

– grupa 20: gazy do pakowania,
– grupa 21: gazy nośne (gazowe środki wypierające),
– grupa 22: substancje pianotwórcze,
– grupa 23: substancje przeciwpianotwórcze (zapobiegające pienieniu),
– grupa 24: substancje klarujące (środki filtracyjne).
Dodatki do żywności są na ogół tymi składnikami, których konsumenci się obawiają.

Wielu konsumentów uważa, że są to substancje syntetyczne, nienaturalnie występujące w
żywności, które mogą być przyczyna różnych schorzeń (np. alergii), i – są stosowane przez
producenta, aby ukryć złą jakość produktu.

Konsumenci mają zwykle większe zaufanie do klasycznych metod przetwarzania
i utrwalania żywności. Producenci zatem często reklamują swoje wyroby, jako naturalne,
tradycyjne, oparte o domowe receptury3.

We współczesnym świecie obok ciągłego postępu naukowo-technicznego i doskonalenia
technologii żywności obserwuje się rosnący nacisk środowisk konsumenckich na poprawę
jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów.

Oczywiście stopień tego nacisku jest różny w zależności od regionu, stopnia zamożności
konsumenta, poziomu wiedzy konsumenta o prawdopodobnych lub przypuszczalnych zagro-
żeniach zdrowotnych związanych z konsumpcją żywności, lokalnych tradycji żywieniowych
itp. Na przykład interesujące jest, że liczba substancji dodatkowych stosowanych w Europie,
dozwolonych jako „E” (nie licząc aromatów) wynosi 400 i jest znacznie mniejsza niż w Sta-
nach Zjednoczonych (gdzie dozwolone jest stosowanie aż 2 800 różnych substancji dodatko-
wych, z czego około 1 600 znajduje się na liście GRAS, czyli na liście substancji ogólnie
uznanych za bezpieczne). Uważa się, że tak duża różnica w liczbie substancji dodatkowych
dozwolonych do stosowania w Europie i w USA jest efektem licznych protestów konsumen-
tów europejskich przeciwko nadmiernemu stosowaniu tych substancji.4
                                                                         

3 J. Czapski: Naturalne a syntetyczne substancje...

4 B. Waszkiewicz-Robak: Substancje dodatkowe w rynkowych produktach spożywczych, „Przemysł Spożywczy” nr 5/2002.
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II. Skala stosowania substancji dodatkowych do żywności w rynkowych produktach spo-
żywczych

Należy podkreślić, że wiele dodatków stosowanych obecnie w produkcji artykułów spo-
żywczych to substancje naturalnie występujące w żywności, ale – poddane różnym modyfi-
kacjom, które mogą już zachodzić na etapie izolacji dodatku z surowca. Granica przebiegają-
ca pomiędzy „naturalnym” a „syntetycznym” dodatkiem do żywności ma zatem charakter
umowny i de facto jest coraz trudniejsza do określenia.

W miarę rozwoju biotechnologii granica ta zaciera się zresztą coraz bardziej. Substancje
dodawane do żywności można uzyskać na drodze fermentacji, hodowli tkankowych lub przy
wykorzystaniu enzymów. Dzięki inżynierii genetycznej mogą pojawiać się produkty, które
zawierać będą związki, które obecnie nie występują lub – występują w bardzo małych ilo-
ściach w obecnie spożywanych artykułach. Z mikroorganizmów modyfikowanych genetycz-
nie już od połowy lat siedemdziesiątych otrzymuje się preparaty enzymatyczne o wybranej i
ściśle określonej specyficzności5.

Niemniej jednak bardzo istotne jest monitorowanie skali stosowania substancji dodatko-
wych w produkcji żywności oraz odpowiednie informowanie konsumentów o zawartości do-
datków w różnego rodzaju produktach spożywczych.

Na uwagę zasługują zatem wyniki badań6 przeprowadzonych w Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego. Materiał badawczy stanowiły rynkowe produkty spożywcze pakowane
w opakowania jednostkowe oraz etykietowane (na etykiecie znajdował się wykaz składników
recepturowych).

Przebadano ogółem ponad 150 różnych produktów należących do 7-miu grup asorty-
mentowych: koncentraty spożywcze, napoje bezalkoholowe, wyroby cukiernicze, przetwory
owocowo-warzywne, mleczarskie, zbożowe i mięsne.

Badania polegały na liczeniu występujących w produktach substancji dodatkowych na
podstawie wykazu składników umieszczonego na etykietach. Następnie liczbę substancji do-
datkowych o tej samej funkcji technologicznej (np. barwniki) odnoszono do łącznej liczby
stwierdzonych substancji dodatkowych w danej grupie produktów.

Określono także udział substancji dodatkowych ogółem we wszystkich badanych rynko-
wych produktach spożywczych, niezależnie od grupy asortymentowej. Szczegółowe dane na
temat wyników badań zamieszczono w tabeli nr 1.

W świetle powyższych badań poziom zastosowania substancji dodatkowych w poszcze-
gólnych grup produktów przedstawiał się następująco:

1. Koncentraty spożywcze w proszku (oceniano koncentraty ciast, deserów, zup oraz na-
pojów i lodów).

Wszystkie substancje dodatkowe deklarowane przez producentów ocenianych koncen-
tratów podzielono na 10 grup. Wyodrębniono zatem: emulgatory, barwniki, aromaty, zagęst-
niki, regulatory kwasowości, środki spulchniające, środki wzmacniające smak, stabilizatory,
środki przeciwzbrylające i środki słodzące.

W badanych koncentratach najczęściej stosowano emulgatory (21,1% ogólnej liczby
stwierdzonych substancji dodatkowych). Liczną grupę stanowiły także barwniki (17,5%
ogółu stwierdzonych substancji dodatkowych), przy czym w większości (w około 60%) były
                                                                         

5 J. Czapski: Naturalne a syntetyczne substancje...

6 B. Waszkiewicz-Robak: Substancje dodatkowe w rynkowych produktach spożywczych, „Przemysł Spożywczy” nr 5/2002.
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to barwniki identyczne z naturalnymi (głównie beta-karoten i betaina). Barwniki syntetyczne
(głównie czerwień koszenilowa, żółcień chinolinowa) stanowiły około 25% barwników sto-
sowanych w produkcji koncentratów, a tylko około 15% barwników było pochodzenia natu-
ralnego (głównie koszenila).

Tabela nr 1. Substancje dodatkowe w różnych grupach rynkowych produktów spożywczych

Grupa substancji
dodatkowych

Procentowy udział poszczególnych substancji dodatkowych w ogólnej liczbie
substancji dodatkowych w grupie asortymentowej produktów spożywczych*)
koncen-

traty spo-
żywcze w
proszku

artykuły
cukierni-

cze

napoje
bezalko-
ho-lowe

przetwory
mleczar-

skie

przetwory
owocowo-
warzywne

przetwory
mięsne

pakowane
w opako-

wania
jednost-

kowe

przetwory
zbożowe

przeciwutleniacze – 1,5 11,8 – – 20,8 –
środki konserwujące – – 17,6 – 8,3 26,4 –
środki do stosowania
na powierzchni – 4,5 – – – – –
emulgatory 21,1 19,4 – – – – 45,4
barwniki 17,5 16,4 17,6 9,1 – – 27,3
aromaty 15,8 19,4 17,6 24,2 4,2 – 27,3
zagęstniki 10,5 4,5 2,0 39,4 33,3 7,8 –
regulatory kwasowo-
ści

8,8 8,9 21,6 – 41,7 11,3 –

środki spulchniające 7,0 16,4 – – – – –
środki wzmacniające
smak 7,0 – – – – 11,3 –
stabilizatory 5,3 6,0 3,9 27,3 12,5 22,6 –
środki przeciwzbry-
lające 3,5 1,5 – – – – –
środki słodzące 3,5 1,5 7,9 – – – –

*) za 100% przyjęto łączną liczbę deklarowanych na etykiecie substancji dodatkowych wy-
stępujących w danej grupie asortymentowej produktów spożywczych (np. we wszystkich
ocenianych koncentratach spożywczych w proszku). Źródło: B. Waszkiewicz-Robak: Sub-
stancje dodatkowe w rynkowych produktach spożywczych, „Przemysł Spożywczy” nr
5/2002.

Z badań wynikało również, że do badanych koncentratów dodawane jest także stosun-
kowo dużo aromatów (15,8% ogółu dodatków stwierdzonych w tej grupie produktów), przy
czym w 80% były to aromaty identyczne z naturalnymi.

2. Artykuły cukiernicze (oceniano pieczywo półcukiernicze, wyroby czekoladowane,
herbatniki, drażetki, cukierki nadziewane i galaretki).

Substancje dodatkowe deklarowane przez producentów tych artykułów podzielono na 11
grup (przeciwutleniacze, środki przeciwzbrylające, środki słodzące, środki do stosowania na
powierzchni, zagęstniki, stabilizatory, regulatory kwasowości, środki spulchniające, barwniki,
aromaty i emulgatory).
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W badanych artykułach cukierniczych najwięcej stosowano emulgatorów i aromatów (po
19,4% ogółu stwierdzonych substancji dodatkowych w tej grupie produktów) oraz środków
spulchniających i barwników (po 16,4% ogólnej liczby dodatków w tej grupie produktów).
Aromaty były identyczne z naturalnymi, a barwniki w ponad 80% były pochodzenia synte-
tycznego.

3. Napoje bezalkoholowe (oceniano napoje gazowane, niegazowane, soki owocowe i sy-
ropy do rozcieńczania).

W trakcie badań wyodrębniono 8 grup substancji dodatkowych (regulatory kwasowości,
aromaty, barwniki, środki konserwujące, środki przeciwutleniające, środki słodzące, stabili-
zatory, zagęstniki).

Spośród występujących w tych napojach substancji dodatkowych największy udział
miały regulatory kwasowości (21,6% ogółu substancji dodatkowych stwierdzonych w tej gru-
pie produktów). Dość liczne grupy substancji dodatkowych to aromaty, barwniki i środki
konserwujące (po 17,6% ogółu substancji dodatkowych w tej grupie produktów).

Konserwanty to głównie benzoesan sodu i sorbinian potasu. Aromaty były głównie
identyczne z naturalnymi, zaś barwniki – po połowie były pochodzenia naturalnego (karmel,
chlorofile, koszenila) oraz identyczne z naturalnymi.

4. Przetwory mleczarskie
Substancje dodatkowe deklarowane przez producentów podzielono na 4 grupy (barwniki,

aromaty, stabilizatory i zagęstniki).
Największy udział w ramach składników dodatkowych miały w tej grupie substancje za-

gęszczające (39,4% ogółu dodatków w tej grupie przetworów) oraz stabilizatory (27,3%).
Jako zagęstniki stosuje się substancje pochodzenia naturalnego (np. mączkę chleba

świętojańskiego, gumę agar) oraz skrobie modyfikowane, a jako stabilizatory – stosuje się
najczęściej substancje pochodzenia syntetycznego.

5. Przetwory owocowo-warzywne (oceniano gotowe sosy pasteryzowane będące przy-
stawkami do mięs i makaronów, sałatki warzywne, dżemy, konfitury oraz zupy).

Wśród substancji dodatkowych deklarowanych przez producentów tych przetworów,
wyodrębniono 5 grup (aromaty, substancje konserwujące, stabilizatory, zagęstniki, regulatory
kwasowości).

Spośród składników dodatkowych największy udział miały regulatory kwasowości
(41,7% wszystkich substancji dodatkowych stosowanych w tej grupie przetworów). Były to
głównie kwas cytrynowy i cytrynian potasu.

Duży udział miały też substancje zagęszczające i żelujące (33% wszystkich dodatków w
tej grupie przetworów), najczęściej stosowany był związek syntetyczny (acetylowany adypi-
nian dwuskrobiowy), ale w ponad 40% ocenianych przetworów stwierdzono dodatek zagęst-
ników pochodzenia naturalnego.

Substancje konserwujące stanowiły 8,3% ogółu dodatków w tej grupie przetworów (20%
przetworów konserwowano chemicznie).
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6. Przetwory mięsne pakowane w opakowania jednostkowe
Substancje dodatkowe deklarowane przez producentów tych przetworów podzielono na 6

grup (zagęstniki, środki wzmacniające smak i zapach, regulatory kwasowości, przeciwutle-
niacze, stabilizatory i substancje konserwujące).

Największy udział w ogóle substancji dodatkowych w tej grupie przetworów miały sub-
stancje konserwujące (26,4%). Jako konserwantów używa się głównie azotynu sodu i chlorku
potasu.

Znaczący był także udział stabilizatorów (22,6%) oraz substancji przeciwutleniajacych
(20,8%). Stosowane stabilizatory i przeciwutleniacze miały głównie charakter syntetyczny.

Substancja wzmacniająca smak i zapach (glutaminian sodu) stanowiła 11,3% ogółu do-
datków w tej grupie produktów, a jej obecność stwierdzono w prawie 40% ocenianych prze-
tworów.

7. Przetwory zbożowe (pod uwagę wzięto płatki śniadaniowe, makaron i pieczywo
chrupkie).

W trakcie badań wyodrębniono stosunkowo najmniej, bo tylko 3 grupy substancji dodat-
kowych (barwniki, aromaty i emulgatory). Największy udział w ramach substancji dodatko-
wych w tej grupie przetworów miały emulgatory (45,4% dodatków), głównie pochodzenia
syntetycznego. Stosowane barwniki były głównie naturalne, zaś aromaty – identyczne z natu-
ralnymi.

*   *   *

Z powyższych badań wynika zatem, że tak duża kumulacja substancji dodatkowych
w produktach spożywczych wymaga szczególnej rozwagi przy ustalaniu diety, zwłaszcza
u dzieci. Duża liczba substancji dodatkowych budzi obawy o zdrowie konsumentów, szcze-
gólnie w związku z możliwością kumulowania się tych substancji w organizmie. Do jednego
produktu spożywczego dodaje się bowiem przeciętnie 3,5 różnych substancji dodatkowych,
przy czym największa ich liczba (ponad cztery substancje dodatkowe w jednym produkcie)
znajduje się w wyrobach cukierniczych, napojach bezalkoholowych i przetworach mięsnych.

Ze względu na dużą ilość substancji dodatkowych w produktach spożywczych niezmier-
nie ważny jest zatem dobór produktów w komponowaniu diety – szczególną uwagę należy
zwracać na wyroby cukiernicze, koncentraty spożywcze w proszku i przetwory mięsne.

III. Propozycje nowych przepisów prawnych w dziedzinie dodatków do żywności

Na uwagę zasługuje fakt, że w odniesieniu do dodatków do żywności przepisy obecnie
obowiązujące w Polsce nie są w pełni zharmonizowane z prawem UE. W celu pełnego dosto-
sowania polskich przepisów do regulacji Unii Europejskiej opracowano zatem projekt rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji po-
magających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania7. Projekt ten uwzględnia postano-
wienia 17 dokumentów UE z zakresu substancji dodatkowych. Projekt jest w pełni zgodny z
postanowieniami tych dokumentów.

Część ogólna projektu zawiera szczegółowe wymagania dotyczące znakowania substan-
                                                                         

7 J. Gajda, K. Karłowski: Nowe regulacje prawne dotyczące substancji dodatkowych do żywności, „Przemysł Spożywczy”, nr 5/2002.
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cji dodatkowych (tak sprzedawanych konsumentowi jak i przeznaczonych do przemysłowej
produkcji żywności). Dotychczas krajowe ustawodawstwo nie zawierało tak kompleksowych
i szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Zgodnie z projektem tego rozporządzenia opakowania substancji dodatkowych nieprze-
znaczonych do sprzedaży dla konsumenta bezpośredniego będą musiały zawierać łatwo wi-
doczne, czytelne i niedające się usunąć informacje:

a) w przypadku substancji dodatkowych sprzedawanych odrębnie lub jako mieszanina:
nazwę wynikającą z numerycznego systemu oznaczeń UE oraz numer, a wobec braku tych
danych – dokładny opis substancji (wykluczający pomylenie jej z innymi) oraz wyszczegól-
nienie w porządku wagowym zmniejszających się zawartości każdego z dodatków w produk-
cie; jeżeli substancje dodatkowe zawierają inne składniki, np. ułatwiające rozpuszczanie sub-
stancji dodatkowych, to na opakowaniu należy szczegółowo te składniki wymienić,

b) oznaczenie „do stosowania w żywności” albo „do ograniczonego stosowania w żyw-
ności”, albo – dokładniejszy opis przeznaczenia dodatku do żywności,

c) jeśli niezbędne - specjalne warunki przechowywania i stosowania,
d) wskazówki co do stosowania, jeżeli ich pominięcie mogłoby spowodować nieprawi-

dłowe zastosowanie substancji dodatkowej,
e) oznaczenie partii lub porcji,
f) dane producenta lub pakującego lub sprzedającego,
g) wykaz procentowej zawartości każdego składnika podlegającego ograniczeniu ilo-

ściowemu w żywności,
h) masa netto,
i) wszelkie inne niezbędne informacje.
Projekt rozporządzenia zawiera listę wszystkich substancji dodatkowych oraz substancji

pomagających w przetwarzaniu (substancje pomagające w przetwarzaniu zostały określone w
załączniku do tego projektu; zamieszczono tam wymagania co do rozpuszczalników, substan-
cji klarujących oraz pozostałych substancji pomagających w przetwarzaniu). Nowym rozwią-
zaniem przyjętym w projekcie jest pozostawienie producentowi żywności określenia funkcji
technologicznej danej substancji w poszczególnych środkach spożywczych

Zgodnie z podziałem przyjętym w dokumentach Unii Europejskiej substancje dodatkowe
podzielono na następujące główne grupy:

– barwniki,
– substancje słodzące,
– substancje dodatkowe inne niż barwniki i substancje słodzące,
– aromaty,
– nośniki.
Liczba barwników do żywności przewidzianych w projekcie nie uległa zmianie w po-

równaniu z obowiązującym rozporządzeniem (w rozporządzeniu aktualnie obowiązującym
zamieszczono 15 barwników organicznych naturalnych, 8 barwników identycznych z natu-
ralnymi, 18 barwników organicznych syntetycznych oraz 6 barwników nieorganicznych).

Projekt nie przewiduje jednak takiego podziału tych barwników. W części rozporządze-
nia dotyczącej barwników zamieszczono natomiast 4 listy:

– listę barwników, dla których nie jest konieczne ustalanie ani dopuszczalnego poziomu
w żywności ani – zakresu ich stosowania (tzw. stosowanie na zasadzie quantum satis), ozna-
cza to jednocześnie, że generalnie środki te mają być stosowane zgodnie z dobrą praktyką
produkcyjną, czyli w dawkach najmniejszych, niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego
efektu, jednocześnie nie wprowadzając w błąd konsumenta,

– listę barwników, które mogą być stosowane tylko w określonych dawkach do określo-
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nych środków spożywczych,
– listę środków spożywczych, do których mogą być dozwolone tylko niektóre barwniki,
– listę barwników, które są dozwolone tylko do niektórych zastosowań.
Przepisy dotyczące substancji słodzących, a także – nośników, zgodnie z projektem nie

uległy istotnym zmianom w stosunku do obowiązującego rozporządzenia.
Natomiast w części projektu dotyczącej substancji dodatkowych innych niż barwniki

i substancje słodzące zamieszczono kilka elementów:
- lista substancji „quantum satis” (obejmująca, miedzy innymi, niektóre kwasy

spożywcze, niektóre zagęstniki i stabilizatory, niektóre emulgatory i niektóre regulatory
kwasowości oraz gazy stosowane do pakowania i całą grupę skrobi modyfikowanych),

- lista środków spożywczych, do których można stosować tylko niektóre sub-
stancje dodatkowe z listy quantum satis (obejmująca, między innymi, wyroby czekolado-
we, soki owocowe, oleje i tłuszcze, dżemy, mleko w proszku, piwo),

- tabela określająca ścisłe zasady stosowania substancji konserwujących, (dawki
konserwantów zostały ściśle określone, a ich zakres stosowania uległ znacznemu posze-
rzeniu w porównaniu z obowiązującym rozporządzeniem),

- zasady stosowania przeciwutleniaczy (nowością jest dopuszczenie kilku ro-
dzajów przeciwutleniaczy do stosowania np. w ciastach, sosach i przyprawach),

- lista substancji dodatkowych, które są dozwolone do stosowania tylko w nie-
których produktach; w porównaniu do obowiązujących przepisów znacznemu rozszerze-
niu uległ zakres stosowania szeregu substancji dodatkowych, np. kwas fosforowy i jego
sole będą mogły być dodawane, między innymi, do lodów, mleka w proszku i mąki.

W omawianym projekcie rozporządzenia zasady dopuszczania do stosowania aromatów
do żywności oraz zakres ich stosowania nie uległy zmianie w stosunku do przepisów aktual-
nie obowiązujących. Natomiast projekt wprowadza wymagania dotyczące znakowania opa-
kowań tych aromatów (obecnie przepisy krajowe nie zawierają szczegółowych zasad znako-
wania opakowań aromatów). Projekt uściśla także przypadki, w jakich można stosować do
aromatu określenie odnoszące się do np. środka spożywczego lub źródła aromatów.

W projekcie zamieszczono także załącznik dotyczący substancji dodatkowych dozwolo-
nych do żywności dla niemowląt i małych dzieci do 3 lat. Listy substancji dodatkowych za-
mieszczone w tym załączniku są nieco poszerzone w porównaniu do obowiązujących obec-
nie. Dodano także listę substancji dodatkowych dozwolonych do żywności dla niemowląt
i małych dzieci, przeznaczonej do specjalnych celów medycznych.

Projekt rozporządzenia nie zawiera natomiast wymagań dotyczących dopuszczalnych
poziomów zanieczyszczeń żywności oraz substancji dodatkowych nie obejmuje także sub-
stancji wzbogacających dodawanych do żywności oraz suplementów diety. Zgodnie bowiem
z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, odpowiednie
przepisy wykonawcze będą ujęte w odrębnych rozporządzeniach.

*   *   *

Reasumując należy podkreślić, że proces dostosowywania polskich przepisów do regula-
cji wspólnotowych w zakresie tak złożonej materii, jaka jest prawo żywnościowe jest proce-
sem ciągłym. Stale bowiem pojawiają się nowe doniesienia i wyniki badań naukowych, które
rzutują na konieczność zmian norm prawnych.

Zgodnie z dokumentem Unii Europejskiej – Białą Księgą Bezpieczeństwa Żywności – w
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krajach UE w celu poprawy stanu bezpieczeństwa żywności przewidywane są, stosownie do
wyników badań naukowych, zmiany, między innymi w zakresie przepisów odnoszących się
do dodatków do żywności. Zmiany te będą zatem wpływać na stosowne modyfikacje w pra-
wie polskim.


