
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 884/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika
żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia-
jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1),
w szczególności jego art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 178/2002 Komisja może zawiesić wprowadzanie do
obrotu lub wykorzystywanie żywności, która może
stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
jeśli zagrożeniu temu nie można w zadowalający sposób
zapobiec za pomocą środków podjętych przez zaintere-
sowane państwa członkowskie.

(2) W załączniku I do dyrektywy 94/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r.
w sprawie barwników używanych w środkach spożyw-
czych (2) dopuszczone jest stosowanie barwnika E 128
czerwień 2G w środkach spożywczych. Zgodnie
z załącznikiem IV do wspomnianej dyrektywy barwnik
E 128 czerwień 2G może być stosowany w kiełbaskach
śniadaniowych z minimalną zawartością zbóż 6 % oraz
w mięsie hamburgerowym (burger meat) z minimalną
zawartością warzyw i/lub zbóż 4 %. W obu przypadkach
dopuszczalny jest maksymalny poziom wynoszący
20 mg/kg.

(3) Stosowanie tego barwnika zostało dopuszczone na
podstawie opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności
wyrażonej dnia 27 czerwca 1975 r. (3). Komitet ten
uznał dawkę 0,1 mg/kg masy ciała za dawkę akceptowa-
nego dziennego pobrania (ADI) barwnika E 128 czer-
wień 2G.

(4) Wszystkie dodatki do żywności muszą być poddawane
ciągłej obserwacji oraz, w razie potrzeby, ponownej
ocenie w każdym przypadku, gdy jest to konieczne,
w związku ze zmieniającymi się warunkami stosowania
oraz nowymi informacjami naukowymi. Ponieważ pier-
wotna ocena szeregu dodatków do żywności została
dokonana wiele lat temu, Komisja Europejska uważa, że
istnieje potrzeba systematycznej ponownej oceny wszyst-
kich dozwolonych dodatków do żywności w celu spraw-
dzenia, czy spełniają one istniejące wymogi bezpieczeń-

stwa. W konsekwencji Komisja zwróciła się do Europej-
skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
o ponowną ocenę wszystkich obecnie dopuszczonych
dodatków do żywności w UE.

(5) W tym kontekście panel EFSA ds. dodatków do
żywności, przypraw, pomocy przetwórczych
i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością
ponownie ocenił bezpieczeństwo barwnika E 128 czer-
wień 2G i dnia 5 lipca 2007 r. przyjął w tej sprawie
opinię (4).

(6) EFSA oparł swoją ocenę na wnioskach ze sprawozdania
UE w sprawie oceny ryzyka (5) w odniesieniu do aniliny.
W sprawozdaniu stwierdzono, że anilina powinna zostać
uznana za kancerogen, w którego przypadku nie można
wykluczyć mechanizmów genotoksycznych. Ponieważ
barwnik E 128 czerwień 2G jest szybko i rozlegle meta-
bolizowany do aniliny, EFSA stwierdził, że słuszne jest
uznanie tej substancji za stanowiącą zagrożenie.
W konsekwencji EFSA wycofał ADI w przypadku barw-
nika E 128 czerwień 2G. Jednakże EFSA uznał, że jeśli
mechanizmy powodujące raka związane z aniliną
zostaną dogłębniej wyjaśnione i okaże się, że są one
progowe i/lub ich znaczenie dla ludzi zostanie wyklu-
czone, stosowanie barwnika E 128 czerwień 2G jako
dodatku do żywności będzie mogło zostać poddane
ponownej ocenie.

(7) Biorąc pod uwagę fakt, że dodatki do żywności mogą
być stosowane jedynie wówczas, gdy istnieją dowody
na to, że nie są one szkodliwe dla zdrowia, należy
zmienić dyrektywę 94/36/WE w celu wprowadzenia
zakazu stosowania barwnika E 128 czerwień 2G.

(8) W międzyczasie, ponieważ barwnik E 128 czerwień 2G
może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi,
w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony
zdrowia we Wspólnocie stosowne jest zawieszenie
z natychmiastowym skutkiem stosowania barwnika
E 128 czerwień 2G w żywności oraz wprowadzania do
obrotu czy przywozu żywności zawierającej barwnik
E 128 czerwień 2G.

(9) Na mocy dyrektywy 94/36/WE stosowanie barwnika
E 128 czerwień 2G jest legalnie dozwolone we wszyst-
kich państwach członkowskich. Z tego względu
konieczne jest zastosowanie ogólnowspólnotowego
środka.
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(10) Komisja będzie poddawać niniejsze rozporządzenie regu-
larnym przeglądom, uwzględniając nowe informacje
naukowe.

(11) Ze względu na rodzaj ryzyka niniejsze rozporządzenie
powinno bezzwłocznie wejść w życie.

(12) Biorąc pod uwagę przyczyny techniczne i gospodarcze
należy określić okres przejściowy obejmujący kiełbaski
śniadaniowe i mięso hamburgerowe zawierające barwnik
E 128 czerwień 2G, które zostały wprowadzone do
obrotu zgodnie z dyrektywą 94/36/WE, jak również
dostawy wysłane z krajów trzecich do Wspólnoty
przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia.

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Zawieszone zostaje stosowanie barwnika E 128 czerwień
2G w środkach spożywczych, o których mowa w dyrektywie
94/36/WE.

2. Zawieszone zostaje wprowadzanie do obrotu środków
spożywczych zawierających barwnik E 128 czerwień 2G.

3. Zawieszony zostaje przywóz środków spożywczych
zawierających barwnik E 128 czerwień 2G.

Artykuł 2

1. W ramach odstępstwa od art. 1 ust. 2 kiełbaski śniada-
niowe i mięso hamburgerowe zawierające barwnik E 128 czer-
wień 2G, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie
z dyrektywą 94/36/WE przed datą wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, mogą być sprzedawane do ich daty przydat-
ności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

2. Artykuł 1 nie ma zastosowania do dostaw kiełbasek śnia-
daniowych i mięsa hamburgerowego zawierających barwnik
E 128 czerwień 2G, w przypadku gdy importer tego rodzaju
środków spożywczych może udowodnić, że zostały one
wysłane z danego kraju trzeciego i znajdowały się w drodze
do Wspólnoty przed datą wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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