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Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego a suplementy diety
– kwaliﬁkacja, podobieństwa i różnice, zmiany w przepisach

Suplementy diety to kategoria środków spożywczych, którą na przestrzeni ostatniej dekady w Polsce charakteryzował
najbardziej dynamiczny wzrost i rozwój, nieporównywalny z inną grupą żywności. Nieprecyzyjne uregulowania
prawne dotyczące żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego i coraz większe ograniczenia dotyczące
stosowania oświadczeń zdrowotnych powodują, że na rynku błyskawicznie zwiększa się liczba dietetycznych środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Właściwa interpretacja przepisów prawnych uwzględniająca
standardy leczenia żywieniowego, pokazuje jednak, że wiele nowych produktów może nie spełniać ogólnych
wymagań określonych dla żywności przeznaczonej do postępowania dietetycznego. Konsekwencją niewłaściwej
kwalifikacji nowego produktu mogą być zarówno trudności w kontaktach z inspekcją kontrolującą zgodność
z wymaganiami na poziomie krajowym, jak również utrudnienia związane ze swobodnym przepływem towarów
wewnątrz Unii Europejskiej.

nia wyróżnia się suplementy diety i środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
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bowiązujące przepisy prawa żywnościowego definiują żywność (środki
spożywcze) w sposób ogólny, jako substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone,
przeznaczone do spożycia przez ludzi lub,
których spożycia przez ludzi można się spodziewać (z wyłączeniem pasz, roślin, zwierząt, leków, narkotyków, kosmetyków, tytoniu oraz pozostałości i kontaminantów)1.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie żywności, możemy wyróżnić następujące kategorie:
• żywność przeznaczoną do powszechnego spożycia, która stanowi największą
grupę środków spożywczych zwyczajowo spożywanych codziennie w ramach
zbilansowanej i zróżnicowanej diety,
w celu pokrycia zapotrzebowania organizmu na energię i składniki odżywcze;
• suplementy diety, które pomimo odmiennego składu i postaci zalicza się
do żywności powszechnego spożycia,
stosowane w celu uzupełnienia normalnej diety w podstawowe składniki

odżywcze lub inne substancje posiadające cechy odżywcze lub nieodżywcze
o korzystnym efekcie fizjologicznym, oraz
• środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, znamiennie różne
od żywności powszechnie spożywanej
w ramach codziennej diety, ponieważ
ich przeznaczeniem do stosowania jest
zaspokajanie szczególnych potrzeb żywieniowych wyłącznie wybranych grup
konsumentów odróżniających się szczególnym stanem fizjologicznym lub określonym stanem zdrowia.
Pomimo zasadniczych różnic między
ww. kategoriami żywności na rynku można
zaobserwować liczne przypadki produktów z pogranicza żywności powszechnego
spożycia (włączając suplementy diety) oraz
środków spożywczych przeznaczonych do
specjalnych celów żywieniowych.
Główną przyczynę takiego stanu rzeczy
można upatrywać już w definicji poszczególnych środków spożywczych, w szczególności dotyczącej środków spożywczych
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specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Ze względu na niedostateczne rozróżnienie w przepisach pomiędzy tym, co jest
żywnością powszechnego spożycia, suplementem diety, a co środkiem spożywczym
specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
w praktyce zdarza się, że produkty o niemal identycznych cechach żywieniowych
są wprowadzane na rynek i prezentowane
w dowolny sposób, jako suplement diety
lub dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Drugim
z obserwowanych czynników jest coraz
większe ograniczenie w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych dotyczących
żywności. Kolejne negatywne decyzje Komisji Europejskiej w sprawie autoryzacji nowych oświadczeń, powodują poszukiwanie
rozwiązań mających na celu wyróżnienie
i podkreślenie szczególnych cech nowego
produktu na tle innych produktów konkurencyjnych dostępnych na rynku. Biorąc pod
uwagę powyższe, w grupie środków spożywczych najbardziej problematycznych,
z punktu widzenia kwalifikacji, bez wątpie-
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Aktualny stan prawny
Przepisy obowiązujące definiują zarówno pojęcie suplementu diety, jak i środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego.
Suplementy diety to środki spożywcze,
będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych
substancji wykazujących efekt odżywczy
lub inny fizjologiczny. Cechą odróżniającą
je od innych produktów przeznaczonych do
powszechnego spożycia jest postać umożliwiająca dawkowanie, w jakiej wprowadzane są do obrotu (kapsułki, tabletki, drażetki,
saszetki z proszkiem, ampułki z płynem,
butelki z kroplomierzem itp.). Z kolei środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego to produkty specjalnie wytworzone, cechujące się specjalnym składem lub sposobem przygotowania, który
wyraźnie różnią się od żywności powszechnego spożycia. Tego typu produkty z zasady
powinny być przeznaczone wyłącznie do
zaspokajania szczególnych potrzeby żywieniowych: osób, których procesy trawienia
i metabolizmu są zachwiane lub osób, które
ze względu na szczególny stan fizjologiczny
lub zdrowotny mogą odnieść szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w tej żywności2.
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Aktualnie ustawa o bezpieczeństwie
żywności i żywienia określa osiem zasadniczych kategorii żywności specjalnego
przeznaczenia (m.in. żywność dla niemowląt i małych dzieci, środki spożywcze przeznaczone do kontroli masy ciała, produkty
bezglutenowe czy też żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego). Przepisy nie
ograniczają jednak możliwości wprowadzania na rynek innych produktów prezentowanych jako dietetyczne, z przeznaczeniem do zaspokajania szczególnych potrzeb
żywieniowych innych grup konsumentów.
Ponieważ to podmiot działający na rynku
środków spożywczych jest w pełni odpowiedzialny za produkty wprowadzane do
obrotu, zdarzają się przypadki błędnej interpretacji wymagań ogólnych, co sprzyja
występowaniu na rynku produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego np.: dla
kobiet w ciąży, osób z migrenowym bólem
głowy, chroniczną niewydolnością żylną,
rakiem prostaty, przeznaczonych do stosowania w okresie przeziębienia lub grypy, itp.
Przykłady powyższych produktów to na ogół
żywność jednak błędnie zakwalifikowana
do szczególnej grupy środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
a mianowicie do dietetycznych środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego (z ang. FSMP).
FSMP to produkty odpowiednio przetworzone lub przygotowane z przeznaczeniem do dietetycznego odżywiania
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pacjentów pod nadzorem lekarza. Stosowane są jako całkowite lub częściowe
źródło pożywienia u pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub zaburzoną zdolnością przyjmowania, trawienia, wchłaniania,
metabolizowania lub wydalania zwykłych
środków spożywczych lub niektórych składników odżywczych w nich zawartych, bądź
ich metabolitów. Tego typu produkty mogą
być stosowane również przez pacjentów
z innymi ustalonymi medycznie wymaganiami żywieniowymi, wynikającymi z ich
stanu zdrowia. Ważną zasadą stosowania
oraz kwalifikowania żywności do tej grupy
produktów jest niemożliwość uzyskania
zamierzonych efektów przy stosowaniu
modyfikacji w normalnej diecie (włącznie ze stosowaniem suplementów diety),
podawaniu innych środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia medycznego lub
przez połączenie obu tych metod. Kwalifikacja produktu jako FSMP musi być ponadto
uzasadniona w oparciu o uznane standardy
naukowe i medyczne3.
Problem polega na tym, że kwalifikacji
nowych produktów do grupy dietetycznych
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, najczęściej dokonuje się na podstawie zgodności jedynie
z wybranymi elementami dwóch definicji:
ogólnej (żywność specjalnego przeznaczenia) i szczegółowej (żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego). Niestety zasadnicza definicja „środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego”
w praktyce okazuje się podatną na różnorodne sposoby interpretowania. W praktyce
może to skutkować sytuacją, w której produkt spełnia wymogi określone dla FSMP,
wyłącznie ze względu na prezentację.
W celu zobrazowania zasadniczych cech
suplementów diety i FSMP, przykładowe
podobieństwa i różnice w obowiązujących
przepisach prawa żywnościowego zestawiono w Tabeli 1.

Znakowanie i reklama
– czy korzyści przewyższają
potencjalne ryzyko?
Ograniczenia prawne w zakresie informowania o prozdrowotnych cechach żywności, skłaniają producentów do szukania
nowych rozwiązań. Niewątpliwie, jednym
z rosnących trendów jest podkreślanie
w reklamach i prezentacji dietetycznych
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, zaleceń o ich zastosowaniu przy postępowaniu dietetycznym
w określonej chorobie, zaburzeniu stanu
zdrowia lub wskazaniach lekarskich.
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Przepisy nie zabraniają wprost promowania i reklamy FSMP, należy jednak pamiętać o zapewnieniu zgodności z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
W teorii FSMP nie są środkami spożywczymi przeznaczonymi do powszechnego
spożycia. To wyjątkowa grupa produktów, której głównym celem jest zapewnienie pacjentom szczególnego sposobu
żywienia, który znamiennie różni się od
normalnej diety (np. ze względu na postać, skład lub drogę podaży). W warunkach klinicznych FSMP są stosowane
wyłącznie pod nadzorem lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego, a w przypadku chorób przewlekłych
leczonych w warunkach domowych, po
uprzedniej decyzji specjalisty, monitorowane przez pacjenta lub osoby sprawujące nad nim bezpośrednią opiekę.
Obserwując różne działania promocyjne można zastanawiać się czy wszystkie

Cecha produktu
Nazwa
handlowa

reklamy produktów z tej kategorii, kierowane za pośrednictwem powszechnych
środków przekazu do konsumentów są
zgodne z ogólnymi zasadami znakowania,
prezentacji i reklamy. Przepisy dopuszczają upowszechnianie wszelkich użytecznych
informacji i zaleceń dotyczących FSMP
kierowanych do osób posiadających kwalifikacje w zakresie medycyny, farmacji lub
żywienia. Jednocześnie reklama żywności
nie może przypisywać jej właściwości zapobiegania chorobom bądź leczenia oraz odwoływać się do takich właściwości. Ta reguła ma zastosowanie do wszystkich środków
spożywczych, również FSMP.
Wobec powyższego z dużą ostrożnością
należy wykorzystywać treści obowiązkowo
przekazywane pacjentom w oznakowaniu
FSMP (np. dotyczące zastosowania lub właściwości produktu), w przekazach reklamowych kierowanych do przeciętnego konsumenta. W wielu przypadkach znaczenie ta-

kich informacji dla odbiorców nie będących
specjalistami z zakresu ochrony zdrowia
może stanowić sugestię leczniczego działania tych produktów.
W konsekwencji nieprawidłowego znakowania, prezentacji lub reklamy, o których mowa powyżej, podmiot działający
na rynku środków spożywczych odpowiedzialny za informacje na temat żywności
może zostać ukarany na mocy przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (art. 103 ust. 1). Z drugiej jednak strony ryzyko sankcji karnych może
wiązać się bezpośrednio z naruszeniem
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warto pamiętać, że za
czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się,
w szczególności rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu
przysporzenia korzyści lub wyrządzenia

Środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Suplement diety
•  	„suplement diety”

•  	„dietetyczny środek
medycznego”

•  	uzupełnienie normalnej diety w składniki odżywcze lub nieodżywcze o korzystnym działaniu fizjologicznym

•  	leczenie żywieniowe osób w szczególnym stanie fizjologicznym lub
procesie chorobowym, u których efekt odżywiania dietetycznego nie
zostanie osiągnięty poprzez stosowanie innych specjalnych środków
spożywczych, modyfikację diety (w tym stosowanie suplementów
diety) lub przez połączenie tych metod

Przeznaczenie
do stosowania

spożywczy

specjalnego

przeznaczenia

•  	pokrycie całkowitego zapotrzebowania lub uzupełnienie diety pacjenta
•  	wykorzystywane do postepowania dietetycznego w konkretnej chorobie, zaburzeniu stanu zdrowia lub określonych wskazaniach lekarskich.
•  	substancje odżywcze i nie odżywcze
o korzystnym działaniu fizjologicznym
Skład
jakościowy

Skład
ilościowy

Postać
produktu

•  	skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych składników odżywczych lub nie odżywczych
(w tym pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), pojedynczych lub złożonych

•  	określone w przepisach składniki odżywcze, właściwe dla szczególnych potrzeb żywieniowych pacjentów
•  	ilość i zawartość składników dostosowana do szczególnych potrzeb
żywieniowych (zwiększona, zmniejszona, brak)
•  	przepisy nakazują zapewnienie skuteczności tych produktów pod względem spełniania szczególnych potrzeb żywieniowych osób, dla których są
przeznaczone (zgodnie z ogólnie przyjętymi danymi naukowymi)

•  	minimalna zawartość składnika, bądź
składników produktu powinna być znacząca z punktu widzenia całodziennej diety
•  	maksymalny poziom zawartości składnika musi zapewnić bezpieczeństwo
stosowania przez konsumenta

•  	minimalne i maksymalne poziomy zawartości witamin i składników
mineralnych są określone prawnie
•  	modyfikacja podstawowego składu poszczególnych rodzajów tych
produktów wymaga uzasadnienia pod kątem zamierzonego zastosowania

•  	forma umożliwiająca dawkowanie
•  	przeznaczone do spożywania w małych
odmierzonych ilościach

•  	postać produktu odróżniająca się od żywności powszechnego spożycia (np. modyfikacje konsystencji)
•  	droga podaży dostosowana do stanu chorego (żywienie dojelitowe
lub pozajelitowe)

Tab. 1.
Suplement diety a żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – podobieństwa i różnice w przepisach prawa żywnościowego
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szkody4. W rozumieniu powyższego, wiadomościami które w sposób nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd informują
o cechach i właściwościach produktów
będą np.: określenie produktu jako dietetyczny - jeśli określony środek spożywczy (towar) nie będzie posiadał w istocie
takich właściwości; lub prezentacja produktu jako dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego
podczas gdy produkt będzie spełniał wymagania co najwyżej suplementu diety.
Aby pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, reklama FSMP skierowana do konsumenta (pacjenta), powinna
uwzględniać fakt, że podstawowym przeznaczeniem FSMP jest zapewnienie właściwego odżywiania podczas choroby a niekoniecznie jej leczenie. To trudne zadanie,
dlatego wnikliwa analiza przepisów jest
podstawą dla zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania podmiotów na rynku.

FSMP a suplement diety
– podobieństwa i różnice
oraz wskazówki dotyczące
kwalifikacji
Problematyka kwalifikacji środków spożywczych (np. FSMP czy suplement diety),
a co za tym idzie sposób ich prezentacji
i reklamy, została zauważona na szczeblu
instytucji Unii Europejskiej (UE). Następstwem powyższego było opublikowanie w
czerwcu 2013 r. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 609/20135, które
ma na celu uporządkowanie aktualnej sytuacji. Za niewiele ponad rok przepisy rozporządzenia Nr 609/2013 znacząco wpłyną na rynek wspólnotowy, m.in. poprzez
ustanowienie szczegółowych wymagań
dotyczących jedynie czterech szczególnych
kategorii żywności przeznaczonych do zaspokajania specjalnych potrzeb żywieniowych wybranych grup konsumentów.
Przepisy szczegółowe nie zostały jeszcze
ustanowione, niemniej jednak rozporządzenie zasadnicze, wprowadzi szereg ważnych
zmian. Po pierwsze na mocy ww. przepisów
zniesiona zostanie definicja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (tzw. produktów dietetycznych).
W zamian za to określone zostaną szczególne wymagania jedynie dla nielicznych
rodzajów żywności, które wg. aktualnego
stanu wiedzy rzeczywiście powinny zostać
uznane jako przeznaczone do zaspokajania
szczególnych potrzeb żywieniowych wybranych grup konsumentów. Do 19 lipca 2016 r.
przedsiębiorcy mogą w dalszym ciągu
wprowadzać na rynek produkty na mocy
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obowiązujących przepisów, pod warunkiem
wykazania ich zgodności na etapie postępowania notyfikacyjnego prowadzonego przez
Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zatem jakie elementy należy uwzględnić
podczas podejmowania decyzji o kwalifikacji nowego produktu, aby pomyślnie wprowadzić go na rynek i utrzymać zgodność
w zakresie składu i przeznaczenia do stosowania z zgodnie przyszłymi wymaganiami?
Biorąc pod uwagę środki spożywcze
z pogranicza suplementów diety i specjalnego przeznaczenia medycznego, problematyczne dla branży wydają się zagadnienia związane z oceną zgodności w zakresie: specjalnego składu i postaci produktu,
sposobu produkcji i przygotowania, a także
bezpieczeństwa, skuteczność i korzyści jakich produkt ma dostarczyć poprzez pokrycie szczególnego zapotrzebowania chorego
w celu utrzymania lub poprawy stanu odżywienia.
W pierwszej kolejności należy pamiętać, że zgodnie z zaleceniami Światowej
Organizacji Zdrowia (z ang. WHO), żywienie
chorych nie powinno w zasadniczy sposób odbiegać od żywienia osób zdrowych,
a stanowić jedynie modyfikację prawidłowego żywienia, które może obejmować zmiany
w konsystencji potraw, wartości energetycznej, sposobie przygotowania, zaw. niektórych składników odżywczych, lub eliminację niektórych produktów i składników6.
Żywienie chorych to nie tylko zaspokajanie bądź uzupełnianie podstawowych
potrzeb żywieniowych pacjentów, lecz również wspomaganie całego procesu terapeu-
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tycznego (farmakoterapii, leczenia chirurgicznego, leczenia rehabilitacyjnego) oraz
dostosowane do stanu pacjenta (żywienie
dojelitowe lub pozajelitowe)7.
Obowiązujące przepisy prawa żywnościowego definiują trzy zasadnicze grupy
dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego:
•  	środki spożywcze, kompletne pod
względem odżywczym o standardowym
składzie odżywczym – kompletne odżywianie o specjalnym przeznaczeniu medycznym;
•  	środki spożywcze, kompletne pod
względem odżywczym ze składem odżywczym dostosowanym do określonej
choroby, zaburzenia lub stanu chorobowego – kompletne odżywianie o specjalnym przeznaczeniu medycznym w konkretnych chorobach;
•  	środki spożywcze niekompletne pod
względem odżywczym o standardowym
składzie lub składzie dostosowanym
pod względem odżywczym, specyficznym dla określonej choroby, zaburzenia
lub stanu chorobowego - uzupełniające
odżywianie o specjalnym przeznaczeniu
medycznym.
Produkty dietetyczne mogą powstawać
m.in. poprzez: dodatek jednej lub większej
liczby substancji do żywności powszechnego spożycia; usunięcie, obniżenie lub
zastąpienie jednej lub kilku substancji;
lub modyfikację składu produktu poprzez
zwiększenie biodostępności jednego lub kilku składników.
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Mając na uwadze powyższe, przy podejmowaniu decyzji o kwalifikacji nowego
produktu do grupy FSMP należy ocenić
ich zgodność z zasadniczymi wymaganiami określonymi dla tej kategorii żywności.
W tym celu warto zwrócić uwagę na następujące elementy:
•  	Czy wskazanie „do postępowania dietetycznego…” jest zdefiniowaną chorobą
i/lub zaburzeniem zdrowia i/lub wskazaniem lekarskim? - jeżeli nie, to nie mamy
do czynienia z FSMP;
•  	Czy składniki, substancje zawarte
w składzie produktu spełnią szczególne
potrzeby pokarmowe pacjentów? - jeżeli
nie, to nie mamy do czynienia z FSMP,
•  	Czy zawartość substancji odżywczych
odpowiada szczególnemu celowi odżywiania? - jeżeli nie, to nie mamy do
czynienia z FSMP,
•  	Czy zastosowanie i działanie substancji
odżywczych jest uzasadnione naukowo
pod kątem osiągnięcia zamierzonego
celu? - jeżeli nie, to nie mamy do czynienia z FSMP,
•  	Czy postępowanie dietetyczne może
zostać osiągnięte w inny sposób (alternatywny)? - jeżeli nie, to mamy do czynienia z FSMP.

Okres przejściowy
i bieżące prace w UE
W następstwie decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek w kategorii
FSMP należy pamiętać, że już teraz wiele
z nich jest kwestionowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), jako
niespełniające
wymagań
prawnych.
W prawdzie stanowisko GIS nie przesądza
o możliwości obrotu takim produktem,
niemniej jednak w przypadku urzędowej
kontroli powiatowego inspektora sanitarnego, może zostać wszczęte postępowanie
w przedmiocie wstrzymania i/lub wycofania kwestionowanego produktu z obrotu ze
względu na brak zgodności z prawem żywnościowym.
W okresie przejściowym bardzo istotne
jest również śledzenie aktualnych prac legislacyjnych, których wyniki mogą zaważyć
w przyszłości o dalszej bytności produktu
na rynku. W kontekście kwalifikacji produktów z pogranicza, należy pamiętać również o bieżących pracach EFSA (Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), który
na zlecenie Komisji Europejskiej do 31 października 2015 r. ma za zadanie przygotować wytyczne do oceny zgodności środków

spożywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego w zakresie:
•  	stanu zdrowia jego zaburzeń i chorób,
dla których zastosowanie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego jest uzasadnione i wystarczająco scharakteryzowane;
•  	grup pacjentów obciążonych chorobami lub zaburzeniami w stanie zdrowia
dla których dietetyczne postępowanie żywieniowe znajduje uzasadnienie
(w tym):
––    pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub zaburzoną zdolnością
przyjmowania, trawienia, wchłaniania, metabolizowania lub wydalania
zwykłych środków spożywczych lub
niektórych składników odżywczych
w nich zawartych, lub ich metabolitów;
––    wymagania dotyczące postępowania
dietetycznego w stanach chorobowych lub określonych zaburzeniach
w stanie zdrowia, które nie mogą
zostać osiągnięte wyłącznie poprzez
modyfikację normalnej diety;
•  	wytycznych do oceny zgodności z wymaganiami szczegółowymi dla produktów kwalifikowanych jako FSMP;
•  	określenia szczególnej roli produktów
stosowanych w ramach postępowania
dietetycznego: w chorobie lub szczególnym stanie zdrowia; która odróżnia
je w istotny sposób od żywności niebędącej FSMP (ze względu na specjalne
przeznaczenie, skład, sposób użycia lub
instrukcję przygotowania);
•  	przeciwskazań związanych ze stosowanie FSMP8.

ków spożywczych. Od przyszłych wymagań
szczegółowych można oczekiwać w szczególności zasad umożliwiających zdecydowane rozróżnienie pomiędzy żywnością
powszechnego spożycia (w tym suplementami diety), a środkiem spożywczym przeznaczonym do zaspokajania szczególnych
potrzeb żywieniowych pacjentów. Dodatkowo zmiany mogą wiązać się z ustanowieniem odrębnych wymagań dla żywności
o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym
w zakresie: znakowania, prezentacji i reklamy, maksymalnych poziomów pozostałości
pestycydów, jak również nowych, jednolitych procedur monitorowania produktów
wprowadzanych na rynek wspólnotowy.
Nowe rozwiązania prawne powinny
zminimalizować potencjalne ryzyko barier w swobodnym przepływie towarów
wewnątrz Unii Europejskiej, jak również
zapewnić dbałość o bezpieczeństwo i dokonywanie świadomych wyborów przez europejskich konsumentów żywności.

1.

Rozporządzenie 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002
r. ustanawiającego ogólne zasady prawa
żywnościowego, powołujące Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiające procedury w zakresie
bezpieczeństwa żywności

2.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia

3.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
16 września 2010 r. w sprawie środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego.

4.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - art. 14

5.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) Nr 609/2013 z dnia 12 czerwca
2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej
dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności
specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących
całodzienną dietę, do kontroli masy ciała
oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/
EWG, dyrektywę Komisji 96/8/WE, 1999/21/
WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i
(WE) nr 953/2009

6.

Praktyczny podręcznik dietetyki: red. M. Jarosz,
Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010.

7.

Podstawy żywienia klinicznego: red. pol.
T. Kotara, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2008.

8.

Commission request for scientific opinion
on scientific and technical guidance for the
assessment of products notified as food for
special medical purposes in the context of Article 3 of Regulation (EU) No 609/2013;SANCO
ref. Ares(2014)3066906 - 18/09/2014.

Podsumowanie
Aktualna sytuacja prawna zdaje się nie
służyć w pełni żadnemu z uczestników łańcucha żywnościowego. Dotyczy to zarówno
konkurencyjnych podmiotów działających
na rynku środków spożywczych jak również
konsumentów. Szczególnie, że ci ostatni
w przypadku niewłaściwej prezentacji określonego produktu mogą zostać wprowadzani w błąd, co do jego rodzaju i właściwości. Powyższe ma znaczenie szczególnie
w sytuacji, kiedy produkt prezentowany
jako dietetyczny nie charakteryzuje się
szczególnymi właściwościami żywieniowymi, przez co jego stosowanie nie zapewni
osiągnięcia deklarowanego efektu.
Nie ulega wątpliwości, że nowe przepisy wymuszą wiele zmian na rynku środ-
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