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O ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ śYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH
DOTYCZĄCYCH śYWNOŚCI (Rozporządzenie (EC) 1924/2006)

•
•

•

Rozporządzenie (EC) 1924/2006 odnosi się do Ŝywności (i suplementów diety), i dąŜy do harmonizacji komercyjnych oświadczeń
Ŝywieniowych i zdrowotnych dotyczących Ŝywności podawanych na etykietach i w reklamie w całej Wspólnocie Europejskiej, w
celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumenta.
Rozporządzenie weszło w Ŝycie 1 lipca 2007 roku (Artykuł 28). Przejściowe zapisy (Artykuł 27) będą obowiązywały do 31 lipca
2009 roku dla Ŝywności, nie spełniającej wymogów Rozporządzenia, oznakowanej przed datą wejścia w Ŝycie Rozporządzenia,
oraz dla produktów będących w sprzedaŜy przed 1 stycznia 2005 roku posiadających znaki firmowe i handlowe nie spełniające
wymogów Rozporządzenia, do 19 stycznia 2022 roku. Oświadczenia Ŝywieniowe poczynione przed 1 stycznia 2005 roku, w
ramach obowiązującego prawa Państw Członkowskich, mogą być wykorzystywane do 19 stycznia 2010 roku.
Rozporządzenie 1924/2006 zakłada dwie róŜne ścieŜki dla firm chcących zamieszczać oświadczenia Ŝywieniowe i oświadczenia
zdrowotne, tj. (1) Artykuł 13 mówiący o oświadczeniach generycznych (oświadczenia zdrowotne inne niŜ dotyczące

zmniejszenia ryzyka choroby), bazujących na składnikach odŜywczych stosowanych samodzielnie w produkcie i Artykuł 14
odnoszący się do konkretnych produktów mówiący o oświadczeniach o zmniejszaniu ryzyka choroby (i związanych ze
zdrowiem dzieci).

•

Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa śywności (EFSA) jest w trakcie oceny oświadczeń generycznych, podlegających
Artykułowi 13, złoŜonych przez Państwa Członkowskie w styczniu 2008 roku. Lista zaaprobowanych oświadczeń zostanie
opublikowana w 2010 roku, kiedy to przedsiębiorstwa będą zobligowane do zmiany dotychczasowych oświadczeń na
oświadczenia zaaprobowane dla konkretnego generycznego składnika. śadne oświadczenia odnoszące się do konkretnego
produktu nie będą dopuszczone o ile nie zostaną zaaprobowane w ramach restrykcyjnego procesu wnioskowania opisanego w
Artykule 14.
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•
•
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•

ZagroŜenie dla wolności wypowiedzi. Rozporządzenie odnosi się zarówno do słownych jak i pisemnych oświadczeń i
prezentacji. O ile nie zostaną „autoryzowane” przez Komisję Europejską na bazie aprobaty EFSA, wszelkie sugestie lub
informacje, Ŝe Ŝywność lub składnik odŜywczy ma właściwości odŜywcze, lub Ŝe istnieje zaleŜność między produktem
Ŝywnościowym/składnikiem odŜywczym a zdrowiem, wszelkie oświadczenia będą zakazane, nawet jeśli istnieją naukowe
dowody, dające podstawę dla takich oświadczeń.
Nieproporcjonalny wpływ na małe przedsiębiorstwa. Rozporządzenie 1924/2006 stawia w uprzywilejowanej pozycji duŜe
korporacje i paraliŜuje Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), jako, Ŝe proces ubiegania się o oświadczenia dla konkretnych
produktów w ramach Artykułu 14 jest niezwykle uciąŜliwy i wymaga przeprowadzenia losowych testów klinicznych, które są zbyt
kosztowne dla MŚP i niepotrzebne dla Ŝywności i składników Ŝywności uŜywanych bezpiecznie od lat, dekad a nawet wieków.
Wysoki poziom ochrony konsumenta? Przepisy Rozporządzenia 1924/2006 miały na celu zapewnić wysoki poziom ochrony
konsumenta, ale w chwili gdy wszystkie produkty zawierające ten sam składniki będą musiały posiadać te same oświadczenia,
konsumenci będą mieli duŜe trudności w rozróŜnieniu między produktami i w podejmowaniu wyborów odpowiednich do własnych
potrzeb.
Podstawa prawna do wymogu badań naukowych na ludziach dla uzasadnienia oświadczeń podlegających Artykułowi 13.
Ostatnia decyzja Komisji Europejskiej pozwoliła ograniczyć ponad 6000 wniosków o zgodę na stosowanie oświadczenia do
marnych 1 500 wniosków. Ten wymóg nie został jasno uzasadniony przepisami, a tym samym konieczne jest wyjaśnienie
podstaw prawnych takiej decyzji.
Podstawy naukowe dla oświadczeń zdrowotnych są niewłaściwie określone. Rozporządzenie wskazuje Ŝe oświadczenia
powinny być oparte na „ogólnie przyjętych danych naukowych” (punkt 25 i Artykuł 6), jednakŜe konkretne sposoby potwierdzenia
oświadczeń nie zostały podane. MoŜliwe moŜe być naukowe wykazanie występowania konkretnej wpływu na zdrowie lub korzyści
dla zdrowia bazując na badaniach nie prowadzonych na ludziach.
Czy zignorowano zasady dobrej administracji czy teŜ zostały one źle zrozumiane? W opinii ANH i IAHS (Irish Alliance of
Health Shops), zainteresowane strony nie dostały wystarczających wskazówek odnośnie wymogów ubiegania się o oświadczenia
zdrowotne objęte Artykułem 13, opisanych jako ogólny tryb ubiegania się o oświadczenia w Artykułach od 15 do 18, prowadząc
do małej przejrzystości i zmiany „celów” po dacie składania wniosków.
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