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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/537
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008
w odniesieniu do stosowania laków glinowych koszenili, kwasu karminowego, karmin (E 120) w
środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
(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. 10 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności
dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może zostać zaktualizowany z inicjatywy Komisji lub na wniosek zgodnie z jednolitą procedurą, o
której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 22 maja 2008 r. (3) zalecił obniżenie
tolerowanego tygodniowego pobrania (TWI) dla glinu do poziomu 1 mg/kg masy ciała/tydzień. Ponadto zdaniem
Urzędu zmienione TWI jest zazwyczaj w znacznej części Unii przekraczane w przypadku konsumentów
spożywających z żywnością duże ilości glinu, szczególnie dzieci. Aby zapewnić nieprzekraczanie zmienionego
TWI, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 380/2012 (4) zmieniono warunki stosowania i poziomy stosowania
odnoszące się do dodatków do żywności zawierających glin, w tym do laków glinowych.

(4)

W rozporządzeniu (UE) nr 380/2012 przewiduje się, że laki glinowe wytwarzane z wszystkich barwników
wymienionych w części B tabela 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 są dopuszczone do
stosowania do dnia 31 lipca 2014 r. Od dnia 1 sierpnia 2014 r. tylko laki glinowe wytwarzane z barwników
wymienionych w części A tabela 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 są dopuszczone do
stosowania i tylko w tych kategoriach żywności, dla których przepisy dotyczące maksymalnych poziomów glinu
pochodzącego z laków są wyraźnie wymienione w części E tego załącznika.

(1) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę
wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z
31.12.2008, s. 1).
(3) Opinia naukowa panelu ds. dodatków do żywności, przypraw, pomocy przetwórczych i materiałów pozostających w kontakcie z
żywnością w sprawie bezpieczeństwa glinu pochodzącego z pobrania z dietą (Dziennik EFSA (2008) 754, s. 1).
(4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2012 z dnia 3 maja 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do warunków stosowania i poziomów stosowania dodatków do żywności zawierających glin
(Dz.U. L 119 z 4.5.2012, s. 14).
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(5)

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na stosowanie laków glinowych koszenili, kwasu karminowego, karmin
(E 120) w dietetycznych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego złożono w dniu 30
października 2013 r. i udostępniono go państwom członkowskim na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1331/2008. We wniosku zwrócono się o ustanowienie maksymalnego poziomu glinu pochodzącego z laków
glinowych koszenili, kwasu karminowego, karmin w tych środkach spożywczych. Złożono wniosek o
przedłużenie zezwolenia na stosowanie w odniesieniu do dietetycznych środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia medycznego, które nie są przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci. Aby nie osłabić przepisów
rozporządzenia (UE) nr 380/2012, w trakcie rozpatrywania wniosku zwrócono szczególną uwagę na potencjalne
narażenie na glin.

(6)

W przypadku laków glinowych barwników barwnik staje się nierozpuszczalny i działa odmiennie niż jego
odpowiednik niezwiązany w laku (np. cechuje się polepszoną stabilnością w odniesieniu do światła, pH i
temperatur, co zapobiega utracie barwnika i daje inny odcień koloru w stosunku do koloru samego barwnika) –
sprawia to, że wykorzystanie barwnika w formie laku nadaje się do określonych, szczególnych zastosowań
technicznych. Laki glinowe koszenili, kwasu karminowego, karmin są w stanie spełnić potrzebę technologiczną
poddanych obróbce cieplnej płynnych dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego.

(7)

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego są zdefiniowane w dyrektywie Komisji
1999/21/WE (1) jako kategoria środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, specjalnie
przetworzonych lub przygotowanych, przeznaczonych do dietetycznego odżywiania pacjentów i wykorzysty
wanych pod nadzorem lekarza. Środki te przeznaczone są do wyłącznego lub częściowego żywienia pacjentów z
ograniczoną, upośledzoną lub zaburzoną zdolnością przyjmowania, trawienia, wchłaniania, przemiany materii
lub wydalania zwykłych środków spożywczych lub niektórych składników odżywczych w nich zawartych albo
metabolitów, lub pacjentów z innymi ustalonymi medycznie wymaganiami odżywczymi, u których dietetyczne
odżywianie nie może zostać osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej diety, przez inne środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub przez kombinację tych powyższych działań.

(8)

Biorąc pod uwagę dane o konsumpcji dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego z kompleksowej europejskiej bazy danych na temat spożycia żywności (2) EFSA i zakładając, że
środki te zawierałyby glin na maksymalnym poziomie wynoszącym 3 mg/kg, narażenie na glin z tych środków
spożywczych pozostaje znacznie poniżej wielkości równej TWI – 1 mg/kg masy ciała/tydzień, zarówno w
przypadku dorosłych, jak i dzieci. Z tego względu, mając na uwadze, że narażenie na glin z innych źródeł
żywieniowych byłoby ograniczone, szczególnie w przypadku wyłącznego karmienia, oczekuje się, że TWI nie
zostałoby przekroczone u pacjentów spożywających dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego.

(9)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja musi zasięgnąć opinii Urzędu w celu uaktual
nienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE)
nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków, gdy taka aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ
przedłużenie zezwolenia na stosowanie laków glinowych koszenili, kwasu karminowego, karmin stanowi
aktualizację tego wykazu niemającą wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(10)

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

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt,
Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.
(1) Dyrektywa Komisji 1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego (Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 29).
(2) http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 31 marca 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:
1) w kategorii żywności 13.2. Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu
dyrektywy 1999/21/WE (z wyłączeniem produktów z kategorii żywności 13.1.5) pozycja dotycząca grupy III
otrzymuje brzmienie:
„Grupa III

Barwniki o łącznym maksymalnym poziomie

50

(88)”

2) w kategorii żywności 13.2. Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu
dyrektywy 1999/21/WE (z wyłączeniem produktów z kategorii żywności 13.1.5) dodaje się przypis w brzmieniu:
„(88): Maksymalny poziom glinu pochodzącego z laków glinowych barwnika E 120 – kosze
nila, kwas karminowy, karminy wynosi 3 mg/kg tylko w płynnych produktach podda
nych obróbce cieplnej. Inne laki glinowe nie mogą być stosowane. Do celów art. 22
ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 poziom ten stosuje się od dnia 1 lutego
2013 r.”
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Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/538
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008
w odniesieniu do stosowania kwasu benzoesowego – benzoesanów (E 210–213) w gotowanych
krewetkach w solance
(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. 10 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności
dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji lub na wniosek zgodnie z jednolitą procedurą, o której
mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

Wniosek o zmianę unijnego wykazu dodatków do żywności został złożony przez Danish Seafood Association w
celu zwiększenia maksymalnego dozwolonego poziomu kwasu benzoesowego – benzoesanów (E 210–213) w
gotowanych krewetkach w solance.

(4)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wyznaczono maksymalne poziomy stosowania kwasu
sorbowego – sorbinianów; kwasu benzoesowego – benzoesanów (E 200–213) na 2 000 mg/kg w częściowo
utrwalonych rybach i produktach rybołówstwa, w tym skorupiakach, mięczakach, surimi i pastach rybnych/
pastach ze skorupiaków; gotowanych skorupiakach i mięczakach. W gotowanych skorupiakach i mięczakach
całkowity maksymalny dozwolony poziom kwasu benzoesowego – benzoesanów (E 210–213) wynosi ponadto
1 000 mg/kg.

(5)

Te maksymalne dozwolone poziomy w gotowanych krewetkach w solance o pH 5,6–5,7 powinny być wystar
czające, aby zahamować wzrost Listeria monocytogenes w temperaturach chłodzenia od 5 do 8 °C. Niewielkie
zmiany w parametrach utrwalania mogą jednak spowodować wzrost Listeria monocytogenes. Na Duńskim Uniwer
sytecie Technicznym opracowano matematyczną metodę prognozowania służącą ustalaniu właściwego poziomu
kwasu benzoesowego – benzoesanu (E 210–213) (3). Według tego modelu E 210–213 na poziomie 1 000 mg/kg
nie wystarcza, by uniemożliwić wzrost Listeria monocytogenes w krewetkach w solance o pH 5,8. Zarówno model,
jak i testy wykazują, że optymalne dla zapobieżenia wzrostowi Listeria monocytogenes w tych krewetkach
połączenie kwasu benzoesowego – benzoesanów (E 210–213) i kwasu sorbowego – sorbinianów (E 200–203)
wynosi odpowiednio 1 500 mg/kg i 500 mg/kg.

(6)

W swoim sprawozdaniu w sprawie tendencji dotyczących chorób odzwierzęcych, odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych i ognisk przenoszonych przez żywność oraz ich źródeł w 2012 r. (4) Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że liczba przypadków listeriozy u ludzi nieznacznie wzrosła w
porównaniu z 2011 r., a w 2012 r. zgłoszono 1 642 potwierdzone przypadki u ludzi. Statystycznie istotną
tendencję wzrostową w Unii odnotowano w latach 2008–2012; był to jednak wzrost powolny z wahaniami
sezonowymi. Podobnie jak w poprzednich latach, wśród tych przypadków zarejestrowano wysoki wskaźnik
śmiertelności (17,8 %). W 2012 r. 18 państw członkowskich zgłosiło łącznie 198 zgonów z powodu listeriozy,
co stanowi najwyższą liczbę przypadków śmiertelnych zgłoszonych od 2006 roku. W punktach handlu
detalicznego rzadko wykrywano obecność Listeria monocytogenes powyżej prawnie określonego poziomu bezpie
czeństwa dla żywności gotowej do spożycia. Próbki przekraczające ten poziom były najczęściej pobierane z
produktów rybołówstwa.

(1) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę
wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z
31.12.2008, s. 1).
(3) http://sssp.dtuaqua.dk
(4) „The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012”
(Sprawozdanie podsumowujące Unii Europejskiej w sprawie tendencji dotyczących chorób odzwierzęcych, odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych i ognisk przenoszonych przez żywność oraz ich źródeł w 2012 r.) (Dziennik EFSA 2014;12(2):3547), http://www.
efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf).
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(7)

W sprawozdaniu Komisji na temat spożycia dodatków do żywności w Unii Europejskiej (1) stwierdzono, że
spożycie kwasu benzoesowego – benzoesanów może wynosić do 96 % dopuszczalnego dziennego spożycia w
przypadku małych dzieci i 84 % w przypadku dorosłych przy stosowaniu na maksymalnych dozwolonych
poziomach. Jednocześnie maksymalny poziom kwasu sorbowego – sorbinianów w połączeniu z kwasem
benzoesowym – benzoesanami w gotowanych krewetkach ustalono na 2 000 mg/kg. Poziom ten został
zmieniony dyrektywą 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), w której zakres tego zezwolenia został
rozszerzony na wszystkie gotowane skorupiaki i mięczaki, maksymalny poziom kwasu benzoesowego –
benzoesanów został jednak ustalony na 1 000 mg/kg. Można zatem oczekiwać, że podniesienie tego poziomu do
1 500 mg/kg wyłącznie w odniesieniu do gotowanych krewetek w solance nie będzie prowadzić do dodatkowego
spożycia, które nie budziłoby obawy co do bezpieczeństwa.

(8)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Urzędu w celu
uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE)
nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ
zezwolenie na stosowanie kwasu benzoesowego – benzoesanów (E 210–213) w gotowanych krewetkach w
solance stanowi aktualizację tego wykazu niemającą wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Urzędu
nie jest konieczne.

(9)

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

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt,
Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od chwili jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

(1) COM(2001) 542 final.
(2) Dyrektywa 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków
do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w
środkach spożywczych (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 10–22).
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ZAŁĄCZNIK

W załączniku II część E do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w kategorii żywności 09.2 „Przetworzone ryby i
produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki” po pozycji dotyczącej dodatku do żywności E 210–213 dodaje się
wpis w brzmieniu:
„E 210–213

Kwas benzoesowy – benzoe
sany

1 500

(1) (2)

Tylko gotowane krewetki w solance”
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/539
z dnia 31 marca 2015 r.
dopuszczające oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do
zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 432/2012
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (1), w szczególności jego art. 18 ust. 4 oraz
art. 19,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 przewidują, że zabronione jest stosowanie oświadczeń zdrowotnych
dotyczących żywności, chyba że Komisja udzieliła zezwolenia na takie oświadczenia zgodnie z tym rozporzą
dzeniem i zostały one włączone do wykazu dozwolonych oświadczeń.

(2)

Na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 przyjęto rozporządzenie Komisji (UE)
nr 432/2012 (2) ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych
niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 stanowi, że wnioski o udzielenie zezwolenia na stosowanie oświadczeń
zdrowotnych mogą być składane przez podmioty działające na rynku spożywczym do właściwego organu
krajowego danego państwa członkowskiego. Właściwy organ krajowy przekazuje prawidłowe wnioski Europej
skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), zwanemu dalej „Urzędem”, z prośbą o dokonanie oceny
naukowej oraz Komisji i państwom członkowskim do wiadomości.

(4)

Komisja decyduje o udzieleniu zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych, uwzględniając opinię wydaną
przez Urząd.

(5)

W celu stymulowania innowacji oświadczenia zdrowotne, które opierają się na nowo opracowanych danych
naukowych lub zawierają wniosek o ochronę zastrzeżonych danych, podlegają przyspieszonej procedurze
udzielania zezwoleń.

(6)

W następstwie wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo Barry Callebaut Belgium NV na podstawie art. 19
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, w którym zwrócono się o ochronę zastrzeżonych danych, zwrócono
się do Urzędu o wydanie opinii w sprawie zmiany zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego
„Flawanole kakao przyczyniają się do utrzymania elastyczności naczyń krwionośnych, co przyczynia się do
prawidłowego przepływu krwi”. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 851/2013 (3) oświadczenie to zostało
dopuszczone zgodnie z art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Wnioskodawca wystąpił o
rozszerzenie dozwolonych warunków stosowania oświadczenia dotyczącego ekstraktu kakao o podwyższonej
zawartości flawanoli, spożywanego w postaci kapsułek, tabletek lub dodawanego do „innych środków
spożywczych, w tym napojów”.

(7)

W dniu 5 maja 2014 r. Komisja i państwa członkowskie otrzymały opinię naukową Urzędu (pytanie nr EFSA-Q2013-00832) (4), który stwierdził, że na podstawie przedłożonych danych wykazano związek przyczynowoskutkowy pomiędzy spożywaniem flawanoli kakao zawartych w ekstrakcie kakao o podwyższonej zawartości
flawanoli (w kapsułkach lub tabletkach) a deklarowanym efektem.

(8)

W swej opinii Urząd stwierdził, że wnioski te nie zostałyby wyciągnięte bez uwzględnienia jednego badania
interwencyjnego z udziałem ludzi zgłoszonego przez wnioskodawcę jako zastrzeżone (5).

(1) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych
dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
(Dz.U. L 136 z 25.5.2012, s. 1).
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2013 z dnia 3 września 2013 r. dopuszczające niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące
żywności, inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 432/2012 (Dz.U. L 235 z 4.9.2013, s. 3).
(4) Dziennik EFSA (2014) 12(5), 3654.
(5) ProDigest, 2012. Badanie farmakokinetyczne mające na celu ocenę biodostępności flawanolu kakao epikatechiny z różnych matryc.
Sprawozdanie ProDigest nr PD-2015009/C1-11.
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(9)

Wszystkie uzasadnione informacje przedstawione przez wnioskodawcę zostały poddane ocenie przez Komisję i
uznano, że wymogi określone w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zostały spełnione odnośnie
do badania zgłoszonego jako zastrzeżone. Dlatego też dane naukowe i inne informacje zawarte w tym badaniu
nie mogą być wykorzystane na rzecz późniejszego wnioskodawcy w okresie pięciu lat od daty wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1924/2006.

(10)

Jednym z celów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 jest zapewnienie prawdziwości, zrozumiałości, rzetelności i
przydatności dla konsumenta oświadczeń zdrowotnych; brzmienie i sposób przedstawiania tych oświadczeń
powinny uwzględniać wymienione kryteria. W związku z tym w przypadkach, gdy sformułowanie oświadczeń
stosowane przez wnioskodawcę ma dla konsumenta taki sam sens jak sformułowanie oświadczenia zdrowotnego,
na które udzielono zezwolenia, ponieważ wykazano w nich taki sam związek między kategorią żywności,
żywnością lub jednym z jej składników a stanem zdrowia, oświadczenia te powinny podlegać takim samym
warunkom stosowania, jak warunki wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(11)

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
zawierający wszystkie dopuszczone oświadczenia zdrowotne należy zaktualizować w celu uwzględnienia
niniejszego rozporządzenia.

(12)

Ponieważ wnioskodawca zwraca się o ochronę zastrzeżonych danych, uznaje się za właściwe, aby ograniczyć
stosowanie tego oświadczenia na korzyść wnioskodawcy na okres pięciu lat. Zatwierdzenie tego oświadczenia
zastrzeżonego do wykorzystania przez pojedynczy podmiot nie powinno jednak uniemożliwiać innym wniosko
dawcom występowania o zezwolenie na stosowanie tego samego oświadczenia w przypadku, gdy wniosek opiera
się na danych i badaniach innych niż chronione na mocy art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

(13)

Podejmując decyzje o środkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, uwzględniono uwagi wnioskodawcy
otrzymane przez Komisję, zgodnie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 432/2012.

(15)

Przeprowadzono konsultacje z państwami członkowskimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Oświadczenie zdrowotne wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia włącza się do unijnego wykazu
dopuszczonych oświadczeń, o którym mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.
2.
Stosowanie oświadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, jest ograniczone na rzecz wnioskodawcy przez
okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Po upływie tego okresu oświadczenie zdrowotne
może być stosowane zgodnie z dotyczącymi go warunkami przez każdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo
spożywcze.

Artykuł 2
Stosowanie danych naukowych i innych informacji zawartych we wniosku, które zostały zgłoszone przez wnioskodawcę
jako zastrzeżone i bez których nie mogłoby zostać wydane zezwolenie na stosowanie oświadczenia zdrowotnego, jest
ograniczone na rzecz wnioskodawcy przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie
z warunkami określonymi w art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Artykuł 3
W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 432/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.
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Artykuł 4
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 31 marca 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

L 88/10

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 432/2012 pozycja dotyczącą flawanoli kakao otrzymuje brzmienie:

„Flawanole kakao

Oświadczenie

Warunki stosowania oświadczenia

Flawanole kakao przyczy
niają się do utrzymania
elastyczności naczyń
krwionośnych, co przy
czynia się do prawidło
wego przepływu
krwi (*****) (******)

Konsumentom podaje się informację, że korzystne działanie
występuje w przypadku dziennego spożycia 200 mg flawa
noli kakao.

Warunki lub ograni
czenia stosowania
danej żywności, dodat
kowe wyjaśnienia lub
ostrzeżenia

Numer dziennika EFSA

Odpowiedni numer
wpisu do skonsolido
wanego wykazu przed
łożonego EFSA do
oceny

—

2012;10(7):2809 (*****)

—

PL

Składnik odżywczy,
substancja, żywność
lub kategoria
żywności

2014;12(5):3654 (******)

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie dla kapsułek
lub tabletek zawierających ekstrakt kakao o podwyższonej
zawartości flawanoli zapewniających co najmniej dzienne
spożycie 200 mg flawanoli kakao o stopniu polimeryzacji
1–10 (******).
(*****) Zezwolenie z dnia 24 września 2013 r. ograniczone do stosowania przez Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Belgia, na okres pięciu lat.
(******) Zezwolenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. ograniczone do stosowania przez Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Belgia, na okres pięciu lat.”.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie dla napojów
z kakao (z kakao w proszku) lub czekolady gorzkiej zapew
niającej co najmniej dzienne spożycie 200 mg flawanoli ka
kao o stopniu polimeryzacji 1–10 (*****).
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/540
z dnia 31 marca 2015 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG)
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),
uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw
oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji
handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla
przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do
wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych.
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE)
nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2015 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod państw trzecich ( )

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL

139,9

MA

103,2

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

124,4

ZZ

122,5

AL

119,5

MA

176,1

TR

143,1

ZZ

146,2

MA

117,6

TR

174,9

ZZ

146,3

EG

46,1

IL

71,7

MA

52,1

TN

54,4

TR

68,7

ZZ

58,6

BO

92,8

TR

52,0

ZZ

72,4

AR

94,0

BR

73,1

CL

103,5

CN

97,0

MK

25,7

US

186,4

ZA

118,9

ZZ

99,8

AR

127,3

CL

140,2

CN

99,4

ZA

122,1

ZZ

122,3

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicz
nego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7).
Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.
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DECYZJE
DECYZJA RADY (UE) 2015/541
z dnia 24 marca 2015 r.
uchylająca decyzję 2011/492/UE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei
Bissau na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–UE
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („AKP”), z jednej
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca
2000 r. (1) („umowa o partnerstwie AKP–UE”), z późniejszymi zmianami (2), w szczególności jej art. 96,
uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w
sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP–UE (3), w
szczególności jej art. 3,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Decyzją Rady 2011/492/UE (4) zakończono konsultacje z Republiką Gwinei Bissau prowadzone na mocy art. 96
umowy o partnerstwie AKP–UE oraz przyjęto właściwe środki określone w załączniku do tej decyzji.

(2)

Okres obowiązywania tych właściwych środków przedłużono do dnia 19 lipca 2013 r. decyzją Rady
2012/387/UE (5), a następnie do dnia 19 lipca 2014 r. decyzją Rady 2013/385/UE (6). Decyzją Rady
2014/467/UE (7) przedłużono obowiązywanie decyzji Rady 2011/492/UE o rok, tj. do dnia 19 lipca 2015 r., lecz
zawieszono stosowanie właściwych środków.

(3)

W dniach 13 kwietnia i 18 maja 2014 r. w Gwinei Bissau odbyły się pokojowe, wolne i wiarygodne wybory
parlamentarne i prezydenckie, w kraju przywrócono porządek konstytucyjny.

(4)

Powołano pluralistyczny rząd zaangażowany we wdrażanie reform niezbędnych dla rozwoju i stabilizacji kraju
oraz poczyniono zachęcające postępy w kierunku wypełnienia zobowiązań na mocy art. 96 określonych w
decyzji Rady 2011/492/UE.

(5)

Sytuacja w Gwinei Bissau pozostaje niestabilna, a władze wybrane w demokratycznych wyborach potrzebują
wsparcia ze strony partnerów międzynarodowych celem realizacji krajowego programu reform i programu na
rzecz rozwoju.

(6)

W celu wspierania przez Unię, przy udziale innych partnerów międzynarodowych, bieżących wysiłków władz
krajowych na rzecz stabilizacji i wzmocnienia instytucji demokratycznych oraz stymulowania rozwoju społecznogospodarczego w Gwinei Bissau, należy uchylić decyzję Rady 2011/492/UE,

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3
(2) Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz
pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3).
(3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376, zmieniona Umową wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów
państw członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniającą Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur
w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE (Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 48).
(4) Decyzja Rady 2011/492/UE z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei Bissau na mocy
art. 96 umowy o partnerstwie AKP–UE (Dz.U. L 203 z 6.8.2011, s. 2).
(5) Decyzja Rady 2012/387/UE z dnia 16 lipca 2012 r. przedłużająca okres stosowania właściwych środków przewidzianych w decyzji
2011/492/UE (Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 1).
(6) Decyzja Rady 2013/385/UE z dnia 15 lipca 2013 r. przedłużająca okres stosowania właściwych środków przewidzianych w decyzji
2011/492/UE (Dz.U. L 194 z 17.7.2013, s. 6).
(7) Decyzja Rady 2014/467/UE z dnia 14 lipca 2014 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2011/492/UE oraz zawieszająca stosowanie
określonych w niej właściwych środków (Dz.U. L 212 z 18.7.2014, s. 12).
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Decyzja Rady 2011/492/UE traci moc.
Artykuł 2
Pismo znajdujące się w załączniku do niniejszej decyzji przesyła się władzom Gwinei Bissau.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2015 r.
W imieniu Rady
E. RINKĒVIČS

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
List Unii do władz Gwinei Bissau

Prezydent Republiki Gwinei Bissau
Premier Republiki Gwinei Bissau
Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Premierze!
Unia Europejska (UE) z wielkim zadowoleniem odnosi się do osiągnięć, jakich Gwinea Bissau dokonała w minionym
roku. Sytuacja w Gwinei Bissau unormowała się za sprawą pokojowych i wiarygodnych wyborów parlamentarnych,
które miały miejsce w kwietniu i maju 2014 r., a także dzięki wyłonieniu w demokratycznych wyborach władz, w tym
pluralistycznego rządu, który w naszej opinii jest zaangażowany w odbudowę kraju, wzmocnienie instytucji demokra
tycznych oraz dąży do stabilizacji sytuacji społeczno-politycznej i rozwoju gospodarczego.
W związku z przywróceniem porządku konstytucyjnego oraz postępami na drodze do wypełniania zobowiązań
podjętych przez Gwineę Bissau na mocy art. 96 umowy z Kotonu, a także mając na uwadze Państwa zaangażowanie
w realizację tych zobowiązań poprzez podejmowanie niezbędnych reform i właściwych działań, z przyjemnością
informujemy Państwa o uchyleniu środków, które od 2011 r. ograniczały zakres współpracy na rzecz rozwoju między
UE i Gwineą Bissau. W związku z powyższym wznawiamy w pełnym zakresie naszą współpracę z Państwa krajem.
Jako że Gwinea Bissau wciąż zmaga się z wieloma problemami politycznymi i wyzwaniami natury społecznoekonomicznej, pragniemy zachęcić Państwa do zachowania jedności i kontynuowania wysiłków na rzecz wzmocnienia
instytucji demokratycznych, realizacji autentycznej reformy sektora bezpieczeństwa, poprawy praworządności,
zwalczania korupcji, bezkarności i handlu narkotykami, a także promowania zrównoważonego rozwoju. UE wspiera
Państwa oraz wszelkie wysiłki podejmowane w tych dziedzinach.
Zniesienie właściwych środków na mocy art. 96 umowy z Kotonu pozwala UE wspierać Państwa przy organizacji obrad
okrągłego stołu poświęconych Gwinei Bissau, które odbędą się w dniu 25 marca 2015 r. w Brukseli, a także w pełni
zaangażować się w powodzenie tego przedsięwzięcia.
Ponadto będziemy kontynuować konsultacje z Państwa rządem oraz przygotowania w ramach 11. Europejskiego
Funduszu Rozwoju w celu podpisania w możliwie szybkim terminie krajowego programu orientacyjnego, którego
zadaniem będzie wspieranie Państwa w realizacji ambitnego programu reform.
Cieszy nas nie tylko perspektywa pełnego wznowienia współpracy z Gwineą Bissau poprzez rozwój, ale także
pogłębienia naszego dialogu politycznego na mocy art. 8 umowy z Kotonu.
Z poważaniem

W imieniu Rady

W imieniu Komisji

F. MOGHERINI

N. MIMICA

Wysoki Przedstawiciel
Unii Europejskiej
do Spraw Zagranicznych
i Polityki Bezpieczeństwa

Komisarz
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DECYZJA NR 1/2015 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-SZWAJCARIA
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zmiany tabeli III i tabeli IV lit. b) w protokole nr 2 do Umowy między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do
przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (2015/542)
WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską podpisaną w Brukseli w
dniu 22 lipca 1972 r. (1), zwaną dalej „Umową”, zmienioną umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską zmieniającą Umowę z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetwo
rzonych produktów rolnych (2), podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., oraz jej protokół nr 2, w
szczególności art. 7 tego protokołu,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W celu wykonania postanowień protokołu nr 2 do Umowy ustalono wewnętrzne ceny odniesienia dla
Umawiających się Stron.

(2)

Na rynkach wewnętrznych Umawiających się Stron zmieniły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do
których stosuje się środki kompensacji cen.

(3)

Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV lit. b) w
protokole nr 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W protokole nr 2 do Umowy wprowadza się następujące zmiany:
a) tabelę III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;
b) tabelę IV lit. b) zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2015 r.
W imieniu wspólnego komitetu
Jean-Luc DEMARTY

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189.
(2) Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 19.
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ZAŁĄCZNIK I
„TABELA III
Wewnętrzne ceny odniesienia UE i Szwajcarii

Surowiec rolny

Wewnętrzna szwaj
carska cena odnie
sienia
CHF za 100 kg netto

Wewnętrzna unijna
cena odniesienia

art. 4 ust. 1
Stosowana po stronie
Szwajcarii różnica cen
odniesienia Szwajcarii/
UE cena odniesienia

art. 3 ust. 3
Stosowana po stronie
UE różnica cen odnie
sienia Szwajcarii/UE
cena odniesienia

CHF za 100 kg netto

CHF za 100 kg netto

EUR za 100 kg netto

22,60

29,75

0,00

—

1,20

0,00

19,25

25,05

0,00

Pszenica zwyczajna

52,35

Pszenica durum

—

Żyto

44,30

Jęczmień

—

—

—

—

Kukurydza

—

—

—

—

Mąka z pszenicy zwyczajnej

93,05

44,90

48,15

0,00

Mleko pełne w proszku

648,75

393,20

255,55

0,00

Mleko odtłuszczone w
proszku

430,00

350,70

79,30

0,00

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Cukier biały

—

—

—

—

Jaja

—

—

38,00

0,00

Ziemniaki świeże

42,05

13,35

28,70

0,00

Tłuszcz roślinny

—

—

170,00

0,00”

Masło
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ZAŁĄCZNIK II
TABELA IV

„b) Podstawowe stawki za surowce rolne uwzględniane przy wyliczaniu składników rolnych:
Stawka podstawowa stosowana po
stronie Szwajcarii
art. 3 ust. 2

Stawka podstawowa stosowana po stro
nie UE
art. 4 ust. 2

CHF za 100 kg netto

EUR za 100 kg netto

25,00

0,00

1,00

0,00

20,90

0,00

Jęczmień

—

—

Kukurydza

—

—

41,00

0,00

215,95

0,00

67,00

0,00

560,60

0,00

—

—

Jaja

32,00

0,00

Ziemniaki świeże

22,35

0,00

Tłuszcz roślinny

145,00

0,00”

Surowiec rolny

Pszenica zwyczajna
Pszenica durum
Żyto

Mąka z pszenicy zwyczajnej
Mleko pełne w proszku
Mleko odtłuszczone w proszku
Masło
Cukier biały
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