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Opinia ws. bezpieczeństwa karagenu (E 407) 

 Stosowanie substancji dodatkowych w Unii Europejskiej, w tym w Polsce,  jest od wielu lat 

uregulowane przepisami. Celem tych  aktów prawych jest zapewnienie bezpieczeństwa dla 

konsumenta żywności zawierającej substancje dodatkowe.  

Aby dana substancja dodatkowa mogła być dopuszczona do żywności musi posiadać ocenę 

bezpieczeństwa  dla zdrowia; oceny tej w Unii Europejskiej dokonuje  Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a przed rokiem 2002 - Naukowy Komitet ds. Żywności.    

EFSA przy dokonywaniu oceny bezpieczeństwa substancji dodatkowych opiera się na 

wynikach najnowszych badań toksykologicznych, chemicznych i biologicznych. Akceptację uzyskują 

tylko te substancje, które zostały poddane wszechstronnym badaniom toksykologicznym, a ich wyniki 

nie budzą zastrzeżeń.  

W oparciu o wyniki badań, dla  substancji jest ustalane tzw. akceptowane, dzienne pobranie 

(ADI). Jest to ilość substancji (wyrażona w mg/kg masy ciała człowieka/dzień), która może być 

pobierana przez człowieka ze wszystkich źródeł przez całe życie bez szkody dla zdrowia. Wartość 

ADI jest zazwyczaj ok. 100 razy niższa od ilości substancji, przy której nie obserwowano 

negatywnego wpływu na organizmy zwierząt doświadczalnych.  

 W Unii Europejskiej na podstawie opinii Naukowego Komitetu ds. Żywności (przed 2002 

rokiem), a obecnie - Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, w ramach zarządzania 

ryzykiem, Komisja Europejska  ustala maksymalne dopuszczalne poziomy dla poszczególnych 

substancji dodatkowych w środkach spożywczych. 

 Należy podkreślić, że substancje dodatkowe stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumenta w świetle dostępnych wyników badań naukowych. 

Żadna substancja uznana za IARC (Międzynarodowa Organizacja Badań nad Rakiem) za rakotwórczą 

lub potencjalnie rakotwórczą nie jest dopuszczona do żywności. 

W przepisach UE karagen E 407 jest na tzw. liście quantum satis, tj. na liście substancji, które mogą 

być stosowane do wszystkich środków spożywczych (z pewnymi wyjątkami) zgodniez dobra praktyka 

produkcyjną. Substancje ujęte na tej liście są na tyle bezpieczne dla zdrowia, że nie ma potrzeby 

ustalania ich limitów w żywności.   Wyjątkiem są produkty dla niemowląt i dzieci, w których jest 

określona maksymalna dopuszczalna zawartość karagenu. 

 Stosowanie karagenu w mlekach smakowych jest zgodne z przepisami UE i nie stanowi 

żadnego zagrożenia dla konsumentów, w tym dzieci szkolnych.  

Powyższa opinia została wydana przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego 

- Państwowym Zakładem Higieny.       


