Oczekiwane zmiany w oœwiadczeniach ¿ywieniowych i zdrowotnych

Parlament Europejski zatwierdzi³ nowe zasady
dotycz¹ce stosowania oœwiadczeñ ¿ywieniowych
i zdrowotnych na ¿ywnoœci, które maj¹ byæ
uchwalone w Rozporz¹dzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie oœwiadczeñ
¿ywieniowych i zdrowotnych dotycz¹cych
¿ywnoœci. Przyjêcie rozporz¹dzenia przez Radê
ma nast¹piæ jesieni¹ tego roku, zaœ
rozporz¹dzenie mia³oby wejœæ w ¿ycie w ci¹gu
20 dni od dnia jego og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym WE.
Projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie oœwiadczeñ ¿ywieniowych
i zdrowotnych dotycz¹cych ¿ywnoœci („Projekt”)
dotyczy stosowania w znakowaniu, prezentacji
czy reklamie ¿ywnoœci oœwiadczeñ ¿ywieniowych,
oœwiadczeñ zdrowotnych oraz szczególnego
rodzaju oœwiadczeñ zdrowotnych jakimi s¹
oœwiadczenia o obni¿eniu ryzyka chorobowego.
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Oœwiadczenia ¿ywieniowe
Projekt definiuje oœwiadczenie ¿ywieniowe jako
jakiekolwiek oœwiadczenie, które stwierdza,
sugeruje lub daje do zrozumienia, ¿e ¿ywnoœæ
posiada szczególne wartoœci od¿ywcze ze wzglêdu
na wartoœæ energetyczn¹ lub ze wzglêdu na
sk³adniki w niej zawarte (np. „bogaty w witaminê
C” lub „niska zawartoœæ t³uszczu”). Definicje
poszczególnych oœwiadczeñ ¿ywieniowych oraz
warunki ich stosowania zawarte bêd¹ w za³¹czniku
do rozporz¹dzenia.
Projekt ustala jednolite warunki stosowania
oœwiadczeñ ¿ywieniowych w taki sposób, aby
np. produkt oznakowany jako posiadaj¹cy
„wysok¹ zawartoœæ b³onnika pokarmowego”
posiada³ okreœlone jego minimum na dan¹
jednostkê (np. 6 g na 100 g).
Oœwiadczenia zdrowotne

Oœwiadczenia te s¹ zamieszczane na produktach
dobrowolnie. Jednak¿e, jeœli przedsiêbiorca
zdecyduje siê zamieszczaæ takie oœwiadczenia,
bêdzie musia³ to robiæ zgodnie z zasadami
okreœlonymi w tym rozporz¹dzeniu.
Celem Projektu jest:
•

•

•

•

ujednolicenie warunków stosowania
oœwiadczeñ ¿ywieniowych
uregulowanie zasad stosowania oœwiadczeñ
zdrowotnych
dopuszczenie do stosowania oœwiadczeñ
o obni¿eniu ryzyka choroby
wyeliminowanie oœwiadczeñ sugestywnych,
wprowadzaj¹cych konsumenta w b³¹d,
a niekiedy nieprawdziwych

Projekt definiuje oœwiadczenie zdrowotne jako
jakiekolwiek oœwiadczenie, które stwierdza,
sugeruje lub daje do zrozumienia, ¿e istnieje
zwi¹zek pomiêdzy kategori¹ ¿ywnoœci, dan¹
¿ywnoœci¹ lub jednym z jej sk³adników a zdrowiem
ludzkim. Umieszczanie oœwiadczeñ zdrowotnych
na produktach wprowadzanych do obrotu co do
zasady bêdzie wymaga³o uprzedniego
zatwierdzenia Komisji.
Odrêbne zasady zosta³y przyjête dla oœwiadczeñ
zdrowotnych opisuj¹cych ogólnie uznawan¹ rolê
sk³adnika od¿ywczego i zrozumia³ych dla
przeciêtnego konsumenta. Dla tego typu
oœwiadczeñ, w ci¹gu 3 lat od uchwalenia
rozporz¹dzenia, Komisja ma ustaliæ pozytywn¹
listê oœwiadczeñ funkcjonuj¹cych w Unii
Europejskiej. Lista bêdzie stworzona w oparciu
o oœwiadczenia zdrowotne przedstawione Komisji
przez Pañstwa Cz³onkowskie, które z kolei,

zgodnie z Projektem, bêd¹ mia³y na to 1 rok od
uchwalenia rozporz¹dzenia. Projekt przewiduje,
¿e w okresie przejœciowym, do czasu uchwalenia
takiej listy, przedsiêbiorcy bêd¹ mogli na w³asn¹
odpowiedzialnoœæ stosowaæ tego typu oœwiadczenia,
o ile bêd¹ one zgodne z ogólnymi zasadami
okreœlonymi w rozporz¹dzeniu dla stosowania
oœwiadczeñ oraz z przepisami krajowymi.
Nowo wprowadzane oœwiadczenia zdrowotne bêd¹
wymaga³y zatwierdzenia Komisji, która na wniosek
przedsiêbiorcy bêdzie wydawa³a pozwolenia na ich
stosowanie.

oœwiadczeniami ¿ywieniowymi, z wyj¹tkiem
informacji odnosz¹cych siê do zmniejszonej
zawartoœci alkoholu lub te¿ zmniejszonej
wartoœci energetycznej.
Rejestr
Oœwiadczenia ¿ywieniowe i zdrowotne maj¹ byæ
ewidencjonowane w publicznie dostêpnym
rejestrze, utworzonym i prowadzonym przez
Komisjê. Rejestr ma obejmowaæ trzy rodzaje
informacji:
•

Oœwiadczenia o obni¿eniu ryzyka choroby
•

Zgodnie z Projektem, rozporz¹dzenie bêdzie
dopuszcza³o stosowanie oœwiadczeñ zdrowotnych,
dotycz¹cych obni¿enia ryzyka choroby, takich jak
np. „[...] dobry dla twojego serca”. Zgodnie
z Projektem, oœwiadczeniem o obni¿eniu ryzyka
choroby ma byæ ka¿de oœwiadczenie zdrowotne,
które stwierdza, sugeruje lub daje do
zrozumienia, ¿e spo¿ycie danej kategorii
¿ywnoœci, danej ¿ywnoœci lub jednego z jej
sk³adników znacznie obni¿a czynnik ryzyka
rozwoju choroby.
Oœwiadczenia o obni¿eniu ryzyka chorobowego
bêd¹ musia³y byæ udowodnione naukowo,
a ponadto, przed ich zastosowaniem, bêd¹
wymaga³y zatwierdzenia przez Komisjê
(poprzedzonej ocen¹ dokonan¹ przez Europejski
Urz¹d ds Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci).
Niedozwolone oœwiadczenia zdrowotne
Projekt zak³ada, ¿e nie bêdzie dozwolone
stosowanie informacji, które s¹ niejasne
i niezrozumia³e dla konsumenta lub nie mog¹
byæ potwierdzone naukowo. Dotyczyæ to bêdzie
g³ównie oœwiadczeñ sugestywnych,
charakteryzuj¹cych siê luŸnymi twierdzeniami
dotycz¹cymi ogólnych, nieokreœlonych korzyœci
z danego produktu dla zdrowia czy dobrego
samopoczucia (np. „pomaga zachowaæ m³odoœæ”,
„pomaga pozbyæ siê stresu”, itp.) oraz
odnosz¹cych siê do psychologicznych funkcji
organizmu (np. „poprawia pamiêæ”). Zgodnie
z Projektem niedozwolone bêd¹ tak¿e
oœwiadczenia odwo³uj¹ce siê do szybkoœci lub
wielkoœci obni¿enia masy cia³a na skutek
spo¿ywania produktu.

•

oœwiadczenia ¿ywieniowe i warunki ich
stosowania – zgodnie z aneksem do Projektu
zatwierdzone oœwiadczenia zdrowotne i warunki
ich stosowania
lista oœwiadczeñ zdrowotnych, na których
stosowanie Komisja nie udzieli³a pozwolenia

Znaki towarowe
Projekt zak³ada, ¿e produkty opatrzone znakami
towarowymi lub markami sugeruj¹cymi korzyœci
zdrowotne zwi¹zane ze spo¿ywan¹ ¿ywnoœci¹,
które nie bêd¹ zgodne z rozporz¹dzeniem, bêd¹
mog³y pozostaæ na rynku przez 15 lat od daty
wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia. Po up³ywie tego
okresu do takich znaków towarowych bêd¹ mia³y
zastosowanie przepisy rozporz¹dzenia. Mo¿e
zatem wi¹zaæ siê to m.in. z obowi¹zkiem
zaprzestania u¿ywania niektórych znaków
towarowych, tj. tam, gdzie bêd¹ one niezgodne
z postanowieniami rozporz¹dzenia.
Projekt zak³ada okres przejœciowy na stosowanie
dotychczasowych oœwiadczeñ ¿ywieniowych
i zdrowotnych. Dla oœwiadczeñ ¿ywieniowych
ma to byæ okres 2 lat od daty wejœcia w ¿ycie
rozporz¹dzenia (w tym okresie produkty
oznakowane oœwiadczeniami ¿ywieniowymi
stosowanymi obecnie bêd¹ mog³y znajdowaæ siê
w obrocie). Dla oœwiadczeñ zdrowotnych zaœ ma
byæ to okres 3 lat.

Kontakt:

Nie bêdzie mo¿na odwo³ywaæ siê te¿ do zaleceñ
lekarzy lub innych pracowników s³u¿by zdrowia,
lub ich stowarzyszeñ, ani te¿ sugerowaæ, ¿e
niespo¿ywanie danego produktu mo¿e prowadziæ
do problemów zdrowotnych.
Oznaczenia zdrowotne nie bêd¹ mog³y byæ
stosowane w odniesieniu do napojów
zawieraj¹cych powy¿ej 1,2% alkoholu. Produkty
takie nie bêd¹ mog³y byæ tak¿e opatrywane
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