
DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/29/WE

z dnia 30 maja 2007 r.

zmieniająca dyrektywę 96/8/WE w odniesieniu do etykietowania, reklamy oraz prezentacji
żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja
1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego (1), w szczególności jej art. 4
ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących
żywności (2) stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r. Ma
ono zastosowanie do żywności przeznaczonej do stoso-
wania w dietach o obniżonej energetyczności, bez
uszczerbku dla szczególnych przepisów dyrektywy
Komisji 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej
energetyczności (3).

(2) Dyrektywa 96/8/WE stanowi, że etykietowanie, reklama
oraz prezentacja wymienionych produktów nie odnoszą
się do tempa ani ilości ubytku masy ciała, które mogłoby
wynikać ze stosowania tych produktów, ani też do ich
oddziaływania na zmniejszenie uczucia głodu lub zwięk-
szenie uczucia sytości.

(3) Artykuł 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE)
nr 1924/2006 zezwala na stosowanie oświadczeń zdro-
wotnych dotyczących żywności, w szczególności opisu-
jących lub powołujących się na zmniejszanie poczucia
głodu lub zwiększanie poczucia sytości pod warunkiem
spełnienia określonych warunków.

(4) Dopuszczenie oświadczeń odnoszących się do zmniej-
szania poczucia głodu lub zwiększania poczucia sytości,
pod warunkiem że są one oparte na powszechnie uzna-
wanych danych naukowych i zrozumiałe dla przecięt-
nego konsumenta, jest odzwierciedleniem zmian
w asortymencie i właściwościach produktów.

(5) Ten sposób rozumowania jest szczególnie uzasadniony
w przypadku diet odchudzających o obniżonej energe-
tyczności. Dlatego też stosowanie takich oświadczeń nie
powinno być zabronione, pod warunkiem że spełnione
są warunki określone w art. 13 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1924/2006.

(6) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 5 dyrektywy 96/8/WE ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Etykietowanie, reklama oraz prezentacja wymienio-
nych produktów nie odnoszą się do tempa ani wielkości
ubytku masy ciała, jakie mogłoby wynikać ze stosowania
tych produktów.”.

Artykuł 2

Transpozycja

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej
do dnia 30 listopada 2007 r., przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst
tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami
a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca
2007 r.
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(1) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 9. Sprostowanie w Dz.U. L 12
z 8.1.2007, str. 3.

(3) Dz.U. L 55 z 6.3.1996, str. 22.



Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towa-
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych
przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej
niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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