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Dnia 4 maja 2004 roku Rada postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego, zgodnie z art. 35 i 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie propozycji
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczącej środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego

Sekcja ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, odpowiedzialna za przygotowanie prac Komi-
tetu w tej sprawie, przyjęła opinię w dniu 6 maja 2004 r. Sprawozdawcą był John Donnelly.

Na 409. sesji plenarnej (posiedzenie w dniu 2 czerwca 2004 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny przyjął następującą opinię stosunkiem 171 głosów „za” do trzech głosów „przeciw”, przy dzie-
więciu głosach wstrzymujących się:

1. Wstęp
1.1 Celem tej propozycji jest skodyfikowanie dyrektywy
Rady 89/398/EEC z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie harmoni-
zacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego. Nowa dyrektywa zastąpi różne akty prawne w niej ujęte;
propozycja ta w pełni zachowuje treść kodyfikowanych aktów,
dlatego też nie czyni nic ponad ich zebranie i wprowadzenie
formalnych poprawek wymaganych przez sam proces kodyfi-
kacji.

2. Uwagi ogólne
Komitet uważa za bardzo przydatne zintegrowanie wszystkich
tekstów prawnych w jedną dyrektywę. W kontekście Europy

Narodów, Komitet, jak i Komisja, przywiązuje wielką wagę do
uproszczenia i sprecyzowania prawa Wspólnoty tak, aby
uczynić je przejrzystszym i dostępniejszym dla zwykłych
obywateli, dając im nowe możliwości i szansę wykorzystania
szczególnych uprawnień, które (dyrektywa) im nadaje.

3. Upewniono się, iż taka kompilacja przepisów nie zawiera
żadnych zmian treści, służąc jedynie prezentacji prawa Wspól-
noty w sposób jasny i przejrzysty. Komitet wyraża swe pełne
poparcie dla tego celu i, w świetle tychże zapewnień, z zado-
woleniem przyjmuje propozycję (dyrektywy).

Bruksela, 2 czerwca 2004 r.
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