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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W przepisach Unii Europejskiej kwestia żywności przeznaczonej dla osób o szczególnych 
potrzebach żywieniowych (zwanej dalej „środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego”) znajduje się w centrum uwagi, co stanowi odzwierciedlenie wyraźnego 
zapotrzebowania rynku na produkcję bezpiecznej i zdrowej żywności. Sektor środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – dawniej rynek niszowy – znacznie 
rozrósł się w ostatnich latach, co powoduje brak przejrzystości przy próbie odróżnienia 
zwykłej żywności od środków spożywczych przeznaczonych dla określonych grup osób. 
Zmiany te są brane pod uwagę w proponowanych ramach prawnych i dlatego sprawozdawca 
komisji opiniodawczej zdecydowanie popiera cele niniejszego wniosku.

Uwagi ogólne
Pomimo kilku poprzednich prób harmonizacji utrzymują się ogromne różnice w przepisach 
krajowych dotyczących środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
Różnice te utrudniają swobodny przepływ towarów, tworzą niepotrzebne obciążenia 
regulacyjne dla firm działających w sektorze branży spożywczej i w efekcie utrudniają 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że podobne produkty muszą być traktowane 
w ten sam sposób w całej Unii Europejskiej, co zapewnia odpowiednie informowanie 
konsumentów i umożliwia swobodny przepływ towarów i równe warunki konkurencji 
w odniesieniu do nich. Należy znieść przepisy, które stały się zbędne i sprzeczne i które mogą 
wywoływać spory, a także zagwarantować ochronę najsłabszych grup społecznych i osób 
o szczególnych potrzebach żywieniowych. Zatem proponowany przez Komisję wspólny 
system prawny regulujący środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego należy 
przyjąć jako istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i przejrzystości zarówno dla 
konsumentów, jak i producentów.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa za kluczowe, aby wszystkie środki spożywcze 
przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci, jak również żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego były objęte dokładną i ujednoliconą procedurą uprzedniego zezwolenia. 
W trosce o bezpieczeństwo i skuteczność działania te są podejmowane przez niezależny organ 
na podstawie uaktualnionych informacji (i badań) naukowych.
Niniejszy wniosek koncentruje się na obowiązku powiadamiania i na procedurach wydawania 
zezwoleń na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego ze strony Komisji 
Europejskiej, co usunie kilka obecnych barier rynkowych. W tym kontekście sprawozdawca 
komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie „unijnego wykazu 
substancji dozwolonych” (art. 11), który łączy dotychczasowe (trzy oddzielne) wykazy 
w jeden i tym samym doprowadzi do większej przejrzystości w tej konkretnej dziedzinie. Aby 
zapewnić płynny proces przejściowy, sprawozdawca komisji opiniodawczej wzywa Komisję 
do terminowego utworzenia i regularnego uaktualniania tego wykazu, jak również do 
usprawnienia procedury włączania substancji do omawianego wykazu (jak wspomniano 
w art. 11 ust. 3).  

Aspekty badań naukowych i innowacji
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Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że lepsze prawodawstwo UE w dziedzinie 
żywności specjalnej musi zostać uzupełnione inwestycjami w badania i innowacje, gdyż 
doprowadzą one również do wypracowania nowych i ulepszonych praktyk, produktów 
i procesów. W tym kontekście sprawozdawca komisji opiniodawczej zwraca także uwagę na 
fakt, że aspekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa żywności są ujęte w rozdziale 
o bezpieczeństwie żywności, który jest zawarty w unijnym programie ramowym w zakresie 
badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, i że należy również zdecydowanie wspierać 
dalsze połączone działania badawczo-innowacyjne w sektorze środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
Zaproponowane we wniosku Komisji zmiany prawne, takie jak wyłączenie żywności dla 
diabetyków, żywności o niskiej zawartości glutenu i żywności dla sportowców, jak również 
wprowadzenie unijnego wykazu nie powinny w żadnym wypadku utrudniać innowacji. 
Jednakże w miarę poszerzania naszej wiedzy naukowej w sektorze środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego należy utrzymywać elastyczne procedury w celu 
wspierania dalszych badań i innowacji w tych obszarach.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie dopilnowania, aby żadne zmiany dotyczące 
legislacyjnego zarządzania żywnością obecnie objętego dyrektywą ramową w sprawie 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie wywierały 
nieproporcjonalnego wpływu na MŚP ani nie zmniejszały przejrzystości lub nie nakładały 
niepotrzebnych obciążeń na podmioty działające w sektorze spożywczym. Aktualne dane 
pokazują, że sektor środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
zdominowany jest przez MŚP i w ostatnich latach charakteryzował się znacznym wzrostem. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zaniepokojony występowaniem dużych różnic 
w zakresie obciążeń prawnych między poszczególnymi państwami członkowskimi i uważa, 
że usprawnienie regulacji w połączeniu ze środkami upraszczającymi będzie korzystne dla 
całego omawianego segmentu rynku.  

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ważne jest, aby składniki stosowane 
do produkcji kategorii żywności objętej 
zakresem niniejszego rozporządzenia były 
odpowiednie, aby spełniać wymogi 

(17) Ważne jest, aby składniki stosowane 
do produkcji kategorii żywności objętej 
zakresem niniejszego rozporządzenia były 
odpowiednie, aby spełniać wymogi 
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żywieniowe osób, dla których są 
przeznaczone, oraz były dla tych osób 
odpowiednie, a także aby ich adekwatność 
odżywcza była ustalana na podstawie 
ogólnie przyjętych danych naukowych. 
Adekwatność odżywczą należy wykazać 
poprzez systematyczny przegląd 
dostępnych danych naukowych.

żywieniowe osób, dla których są 
przeznaczone, oraz były dla tych osób 
odpowiednie, a także aby ich adekwatność 
odżywcza była ustalana na podstawie 
ogólnie przyjętych danych naukowych. 
Adekwatność odżywczą należy wykazać 
poprzez systematyczny i niezależny 
przegląd dostępnych danych naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dane naukowe dotyczące adekwatności odżywczej żywności specjalnego przeznaczenia muszą 
być nie tylko systematyczne, ale również oparte na niezależnej ocenie, aby zagwarantować 
wysoką niezawodność i powszechną akceptację takich danych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE. Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
dostosować definicje „preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt”, 
„preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt”, „przetworzonej żywności na 
bazie zbóż” i „żywności dla dzieci” oraz 
„żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego”, określone w niniejszym 
rozporządzeniu, z uwzględnieniem postępu 

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE. Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
dostosować definicje „preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt”, 
„preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt”, „przetworzonej żywności na 
bazie zbóż” i „żywności dla dzieci” oraz 
„żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego”, określone w niniejszym 
rozporządzeniu, z uwzględnieniem postępu 
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naukowo-technicznego oraz istotnych 
zmian na poziomie międzynarodowym, 
aby określić wymogi szczegółowe 
dotyczące składu i informacji w 
odniesieniu do kategorii żywności objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia, w 
tym dodatkowe wymogi dotyczące 
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstwa od 
tych przepisów, oraz wymogi dotyczące 
zezwoleń na oświadczenia żywieniowe i 
zdrowotne. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

naukowo-technicznego oraz istotnych 
zmian na poziomie międzynarodowym, 
aby określić wymogi szczegółowe 
dotyczące składu i informacji w 
odniesieniu do kategorii żywności objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia, w 
tym dodatkowe wymogi dotyczące 
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstwa od 
tych przepisów, oraz wymogi dotyczące 
zezwoleń na oświadczenia żywieniowe i 
zdrowotne. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Należy również 
zapewnić jasną i efektywną pod względem 
czasu procedurę z należytym 
uwzględnieniem ochrony zdrowia 
konsumentów, aby umożliwić szybkie 
wprowadzanie na rynek środków 
spożywczych opracowanych w drodze 
innowacji naukowo-technologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane, jak określono w punkcie 19 preambuły, powinny między innymi 
gwarantować, że dany środek spożywczy opracowany w drodze innowacji naukowo-
technologicznych może być wprowadzony na rynek terminowo oraz zgodnie z jasną 
i efektywną pod względem czasu procedurą.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Niezbędne są odpowiednie środki 
przejściowe, aby podmioty prowadzące 

(29) Niezbędne są odpowiednie środki 
przejściowe, jak również pomoc i aktualne 
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przedsiębiorstwo spożywcze mogły 
dostosować się do przepisów niniejszego 
rozporządzenia,

informacje dla podmiotów prowadzących 
przedsiębiorstwo spożywcze, aby mogły 
one dostosować się do przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednim środkom przejściowym musi towarzyszyć odpowiednia pomoc i aktualne 
informacje dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze, aby mogły one
dostosować się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Skład żywności, o której mowa w art. 1 
ust. 1, jest taki, że umożliwia właściwe 
zaspokojenie potrzeb żywieniowych osób, 
dla których jest przeznaczona, i jest 
odpowiedni dla tych osób zgodnie z 
ogólnie przyjętymi danymi naukowymi.

1. Skład żywności, o której mowa w art. 1 
ust. 1, jest taki, że umożliwia właściwe 
zaspokojenie potrzeb żywieniowych osób, 
dla których jest przeznaczona, i jest 
odpowiedni dla tych osób zgodnie z 
ogólnie przyjętymi oraz poddanymi 
niezależnej ocenie danymi naukowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki 1.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Etykietowanie, prezentowanie i 
reklamowanie żywności, o której mowa w 
art. 1 ust. 1, zapewnia adekwatne 
informacje i nie może wprowadzać w błąd.

3. Etykietowanie, prezentowanie i 
reklamowanie żywności, o której mowa w 
art. 1 ust. 1, nie może wprowadzać w błąd
oraz:
a) zapewnia konsumentom adekwatne
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informacje; i
b) opiera się na opinii niezależnych osób 
posiadających kwalifikacje w zakresie 
medycyny, żywienia lub farmacji, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
osób, dla których przeznaczony jest dany 
środek spożywczy.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki 6.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie użyteczne informacje lub 
zalecenia dotyczące kategorii żywności, o 
której mowa w art. 1 ust. 1, mogą być 
rozpowszechniane wyłącznie przez osoby 
posiadające kwalifikacje w dziedzinie 
medycyny, żywienia lub farmacji bądź 
przez innych specjalistów 
odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną 
nad matką i dzieckiem.

4. Wymogi określone w ust. 3 nie 
zapobiegają rozpowszechnianiu żadnych 
użytecznych informacji ani zaleceń 
przeznaczonych wyłącznie dla osób 
posiadających kwalifikacje w dziedzinie 
medycyny, żywienia lub farmacji bądź dla
innych specjalistów odpowiedzialnych za 
opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 9 ust. 4 niniejszego rozporządzenia jest zbędny i mylący. Ograniczenie 
rozpowszechniania przydatnych informacji tylko do niektórych kategorii osób 
wykwalifikowanych nie znajduje uzasadnienia. Sprawozdawca komisji opiniodawczej 
proponuje w zamian uzupełnić określone w art. 9 ust. 3 wymogi dotyczące etykietowania, 
prezentowania i reklamowania o opinię niezależnych wykwalifikowanych osób. Nie stanowi to 
przeszkody dla upowszechniania wszelkich użytecznych informacji czy zaleceń 
przeznaczonych wyłącznie dla odpowiednich osób lub innych specjalistów odpowiedzialnych 
za opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem.


