
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 238/2010 

z dnia 22 marca 2010 r. 

zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 
w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 

1,2 % objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności ( 1 ), w szczególności jego art. 24 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 
zawiera wykaz barwników spożywczych, w razie użycia 
których etykiety środków spożywczych powinny 
zawierać dodatkową informację, iż dany barwnik może 
mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi 
u dzieci. 

(2) W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 
przewidziano, że wyjątkiem od tego przepisu są środki 
spożywcze, w przypadku których barwnik został użyty 
do celów oznakowania sanitarnego lub do celów innych 
oznakowań na produktach mięsnych lub do celów deko
racyjnego barwienia lub stemplowania skorup jaj. 

(3) Barwniki wymienione w załączniku V do rozporządzenia 
(WE) nr 1333/2008 mogą być użyte w niektórych napo
jach alkoholowych, takich jak wina aromatyzowane, 
aromatyzowane napoje winopochodne i aromatyzowane 
koktajle winopodobne, wina owocowe, cydr, wino 
z gruszek i niektóre napoje spirytusowe. Zważywszy, 
że produkty o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % 
objętościowo nie są przeznaczone do spożycia przez 
dzieci, dodatkowe etykietowanie tych środków spożyw
czych przewidziane w załączniku V do rozporządzenia 
(WE) nr 1333/2008 nie jest ani konieczne, ani właściwe. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik V do 
rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wpro
wadza się następujące zmiany: 

Przypis „(*) z wyjątkiem środków spożywczych, w przypadku 
których barwnik(-i) został(-y) użyty(-e) do celów oznakowania 
sanitarnego lub do celów innych oznakowań na produktach 
mięsnych lub do celów dekoracyjnego barwienia lub stemplo
wania skorup jaj” otrzymuje brzmienie: 

„(*) z wyjątkiem: 

a) środków spożywczych, w przypadku których 
barwnik(-i) został(-y) użyty(-e) do celów oznakowania 
sanitarnego lub do celów innych oznakowań na 
produktach mięsnych lub do celów dekoracyjnego 
barwienia lub stemplowania skorup jaj, oraz 

b) napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % 
objętościowo.” 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 lipca 2010 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.


