
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2355 

z dnia 14 grudnia 2017 r. 

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu pieczarek dwuzarodnikowych poddanych działaniu 
promieniowania UV jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8474) 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące 
nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 10 czerwca 2016 r. przedsiębiorstwo Ekoidé AB zwróciło się z wnioskiem do właściwego organu 
Szwecji o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu w Unii pieczarek dwuzarodnikowych (Agaricus bisporus) 
o zwiększonej zawartości witaminy D2, poddanych działaniu promieniowania UV, jako nowej żywności 
w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 258/97. 

(2)  W dniu 27 lutego 2017 r. właściwy organ Szwecji wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. 
W sprawozdaniu tym stwierdzono, że pieczarki dwuzarodnikowe (Agaricus bisporus) o zwiększonej zawartości 
witaminy D2, poddane działaniu promieniowania UV, spełniają kryteria nowej żywności określone w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 258/97. 

(3)  W dniu 2 marca 2017 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny pozostałym państwom 
członkowskim. 

(4)  Przed upływem okresu 60 dni określonego w art. 6 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 258/97 inne 
państwa członkowskie zgłosiły uzasadniony sprzeciw. Dodatkowe wyjaśnienia przedstawione przez 
wnioskodawcę zmniejszyły wskazane obawy w sposób zadowalający państwa członkowskie i Komisję. 

(5)  W części A pkt 1 w załączniku VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 (2) 
ustanowiono wymóg, zgodnie z którym nazwa danego środka spożywczego zawiera dane szczegółowe dotyczące 
szczególnego przetwarzania, jakiemu został on poddany, bądź dane takie towarzyszą nazwie, we wszystkich 
przypadkach, w których pominięcie takiej informacji mogłoby wprowadzić konsumenta w błąd. Ponieważ 
konsumenci zwykle nie oczekują, aby grzyby miały podlegać naświetlaniu promieniami UV, nazwa żywności 
powinna zawierać taką informację lub informacja taka powinna towarzyszyć nazwie, aby uniknąć wprowadzania 
konsumentów w błąd. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności 
i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zezwala się na wprowadzanie do obrotu w Unii pieczarek dwuzarodnikowych (Agaricus bisporus), które zostały poddane 
działaniu promieniowania UV w celu zwiększenia zawartości witaminy D2, zgodnych ze specyfikacją w załączniku do 
niniejszej decyzji jako nowej żywności. 

Artykuł 2 

Pieczarki dwuzarodnikowe (Agaricus bisporus) o zwiększonej zawartości witaminy D2, poddane działaniu promieniowania 
UV, dopuszczone do obrotu niniejszą decyzją oznaczane są jako „Pieczarki dwuzarodnikowe (Agaricus bisporus) poddane 
działaniu promieniowania UV”. 
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(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) 
nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, 
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji  
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18). 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Ekoidé AB, Vårbruksgatan 67, 583 32 Linköping, Szwecja. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

SPECYFIKACJA PIECZAREK DWUZARODNIKOWYCH (AGARICUS BISPORUS) O ZWIĘKSZONEJ 
ZAWARTOŚCI WITAMINY D2, PODDANYCH DZIAŁANIU PROMIENIOWANIA UV 

Opis/Definicja: 

Uprawiane do celów handlowych pieczarki Agaricus bisporus poddane po zbiorze naświetlaniu promieniami UV, co daje 
zawartość witaminy D2 ≤ 10 µg/100 g mokrej masy. 

Promieniowanie UVB: proces napromieniowania w świetle ultrafioletowym o długości fali wynoszącej 290–320 nm. 

Witamina D2: 

Nazwa chemiczna (3β,5Z,7E-22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol 

Nazwa synonimowa Ergokalcyferol 

Nr CAS 50-14-6 

Masa cząsteczkowa 396,65 g/mol  

Zawartość: 

Witamina D2 w produkcie końcowym: 5–10 µg/100g mokrej masy na koniec okresu przydatności do spożycia.  
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