
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 718/2013 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 608/2004 dotyczące etykietowania żywności oraz składników 
żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, 
prezentacji i reklamy środków spożywczych ( 1 ), w szczególności 
jej art. 4 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na podstawie opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności 
z dnia 26 września 2002 r. ( 2 ) oraz w celu zadbania o to, 
by konsumenci otrzymywali stosowne informacje przy 
zakupie żywności i składników żywności z dodatkiem 
fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i estrów fitosta
noli, rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 
31 marca 2004 r. dotyczące etykietowania żywności 
oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów 
fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli ( 3 ) ustanawia 
obowiązkowe dane szczegółowe oprócz danych szczegó 
łowych wymienionych w art. 3 dyrektywy 2000/13/WE 
w sprawie etykietowania takiej żywności. 

(2) Rozporządzenie (WE) nr 608/2004 stanowi, że etykieto
wanie żywności oraz składników żywności zawiera, 
między innymi, oświadczenie, że produkt przeznaczony 
jest wyłącznie dla ludzi, którzy chcą obniżyć swój 
poziom cholesterolu we krwi. To obowiązkowe oświad
czenie ma na celu zagwarantowanie, że produkt dotrze 
do określonej grupy docelowej, zapobiegając tym samym 
niepotrzebnemu spożyciu przez grupy niedocelowe. 

(3) Dobrowolne zamieszczanie oświadczeń żywieniowych 
lub zdrowotnych na etykietach żywności jest regulowane 
rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 

oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności ( 4 ). Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
983/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie 
udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświad
czenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się 
do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju 
i zdrowia dzieci ( 5 ), rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
384/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielania 
i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia 
zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do 
zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia 
dzieci ( 6 ) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającym 
wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych doty
czących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące 
się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju 
i zdrowia dzieci ( 7 ) odpowiednio udzielono zezwoleń 
na oświadczenia zdrowotne odnoszące się do zmniej
szenia i utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu 
we krwi w odniesieniu do żywności zawierającej sterole 
roślinne i stanole roślinne, z zastrzeżeniem pewnych 
warunków stosowania. 

(4) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 983/2009 udzielono 
zezwolenia, pod pewnymi warunkami stosowania, na 
następujące oświadczenia zdrowotne: „Udowodniono, że 
sterole roślinne obniżają/zmniejszają poziom cholesterolu 
we krwi. Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem 
ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca” oraz „Udo
wodniono, że estry stanoli roślinnych obniżają/zmniej
szają poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom 
cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby 
wieńcowej serca”. 

(5) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 384/2010 udzielono 
zezwolenia, pod pewnymi warunkami stosowania, na 
następujące oświadczenie zdrowotne: „Udowodniono, że 
sterole roślinne i estry stanoli roślinnych obniżają/redu
kują poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom 
cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby 
wieńcowej serca”. 

(6) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 432/2012 udzielono 
zezwolenia, pod pewnymi warunkami stosowania, na 
następujące oświadczenie zdrowotne: „Sterole roślinne/ 
stanole roślinne pomagają w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi”.
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( 1 ) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29. 
( 2 ) Opinia Komitetu Naukowego ds. Żywności pt. „General view on the 

long-term effects of the intake of elevated levels of phytosterols from 
multiple dietary sources” (Ogólne stanowisko wobec prawdopodo
bieństwa wystąpienia długoterminowych skutków spożycia podwyż
szonych ilości fitosteroli pochodzących z różnych źródeł żywienio
wych). 

( 3 ) Dz.U. L 97 z 1.4.2004, s. 44. 

( 4 ) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9. 
( 5 ) Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 3. 
( 6 ) Dz.U. L 113 z 6.5.2010, s. 6. 
( 7 ) Dz.U. L 136 z 25.5.2012, s. 1.



(7) Brzmienie oświadczeń zdrowotnych, na które udzielono 
zezwolenia, w połączeniu z obowiązkowym oświadcze
niem dotyczącym grupy docelowej, określonym 
w rozporządzeniu (WE) nr 608/2004, może potencjalnie 
prowadzić do tego, że konsumenci, którzy nie muszą 
kontrolować swojego poziomu cholesterolu we krwi, 
zastosują dany produkt. W związku z tym, mając na 
względzie zapewnienie spójności informacji podawanych 
na etykietach żywności i składników żywności z dodat
kiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów 
fitostanoli, należy zmienić obowiązkowe oświadczenie 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 608/2004, gwaran
tując jednocześnie, że jego brzmienie służy należycie 
celowi informowania, dla którego zostało pierwotnie 
wprowadzone. 

(8) Aby umożliwić podmiotom prowadzącym przedsiębior
stwo spożywcze dostosowywanie etykietowania ich 
produktów do nowych wymogów wprowadzonych na 
mocy niniejszego rozporządzenia, należy zapewnić odpo
wiedni okres przejściowy w odniesieniu do stosowania 
niniejszego rozporządzenia. 

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 608/2004 

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 608/2004 pkt 3 otrzymuje 
brzmienie: 

„3. oświadczenie, że produkt nie jest przeznaczony dla ludzi, 
którzy nie muszą kontrolować swojego poziomu chole
sterolu we krwi;”. 

Artykuł 2 

Środki przejściowe 

Żywność oraz składniki żywności z dodatkiem fitosteroli, 
estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli wprowa
dzone do obrotu lub etykietowane przed dniem 15 lutego 
2014 r., które nie spełniają wymogów niniejszego rozporządze
nia, mogą być wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapa
sów. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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