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NOTA DO PUNKTU I/A 
Od: Sekretariat Generalny 
Do: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 
Nr wniosku Kom.: 5984/12 DENLEG 9 AGRI 68 + ADD 1 
Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/… z XXX ustanawiające wykaz 

dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczące żywności, innych niż 
oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju 
i zdrowia dzieci 
– Decyzja o braku sprzeciwu wobec przyjęcia 

 
 
 
1. Artykuł 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 

żywności1  przewiduje, że wspólnotowy wykaz dopuszczalnych oświadczeń oraz wszelkie 

niezbędne warunki stosowania tych oświadczeń Komisja przyjmuje zgodnie z procedurą 

regulacyjną połączoną z kontrolą. 

 

2. Procedura regulacyjna połączona z kontrolą podlegała art. 5a decyzji Rady nr 1999/468/WE 

z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych 

przyznanych Komisji2. 

 

                                                 
1 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9. 
2 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. 
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3. Zgodnie z art. 12 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/2011  z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez 

Komisję 3, skutki prawne art. 5a decyzji 1999/468/WE utrzymuje się na użytek istniejących 

aktów podstawowych zawierających odesłania do tego artykułu.  

 

4. Przed przyjęciem wyżej wymienionych środków i zgodnie z art. 5a ust. 2 decyzji Rady 

1999/468/WE w dniu 5 grudnia 2011 r. Komisja przeprowadziła konsultacje ze Stałym 

Komitetem ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, który zagłosował większością 

kwalifikowaną za wyżej wymienionym projektem rozporządzenia. 

 

5. W związku z powyższym w dniu 27 stycznia 2012 r. Komisja przedłożyła Radzie wyżej 

wymieniony projekt rozporządzenia zgodnie z art. 5a ust. 3 lit. a) decyzji Rady 1999/468/WE. 

 

6. Zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą Rada – stanowiąc większością 

kwalifikowaną – może sprzeciwić się przyjęciu przez Komisję projektu rozporządzenia 

Komisji, jeśli przedstawiony przez Komisję projekt środków: 

− wiąże się z przekroczeniem uprawnień wykonawczych przewidzianych w akcie 

podstawowym; lub 

− nie jest zgodny z celem lub treścią aktu podstawowego; lub 

– narusza zasadę pomocniczości lub zasadę proporcjonalności.  

 

7. W dniu 6 lutego 2012 r. poproszono delegacje, by najpóźniej w dniu 20 lutego 2012 r. 

zasygnalizowały ewentualny sprzeciw wobec przedmiotowego projektu rozporządzenia. 

 

 Delegacja Belgii zapowiedziała, że zamierza wstrzymać się od głosu. Delegacja Danii 

zasygnalizowała, że zamierza sprzeciwić się przyjęciu rozporządzenia z poniższego powodu:  

 

 Wykaz oświadczeń zdrowotnych nie jest zgodny z celem ani treścią aktu podstawowego. 

 

 

                                                 
3 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 
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Zdaniem Danii wiele oświadczeń zdrowotnych w zaproponowanym wykazie nie jest spójnych 

z celem ani ogólnymi zasadami rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. W kilku oświadczeniach 

z wykazu nie uwzględniono zasady rozumienia oświadczeń przez konsumentów (por. art. 5 

ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia), co może prowadzić do nieporozumień oraz 

wprowadzenia konsumentów w błąd. Ponadto wykaz zawiera oświadczenia, które mogą 

budzić wątpliwości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. 

 

 Mimo tego sprzeciwu zabrakło większości kwalifikowanej państw członkowskich 

opowiadających się przeciwko przyjęciu projektu rozporządzenia.  

 

8. Komitet Stałych Przedstawicieli jest zatem proszony o zalecenie Radzie, by potwierdziła 

w części A porządku obrad, że nie sprzeciwia się przyjęciu przedmiotowego projektu 

rozporządzenia. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od przedłożenia przedmiotowego 

rozporządzenia Parlament Europejski nie wyrazi wobec niego sprzeciwu, Komisja może je 

przyjąć zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5a ust. 3 lit. d) decyzji Rady 1999/468/WE. 

 

 

__________________ 
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