
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 116/2010 

z dnia 9 lutego 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
wykazu oświadczeń żywieniowych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności ( 1 ), w szczególności jego art. 8 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 
stanowi, że oświadczenia żywieniowe dotyczące 
żywności są dozwolone jedynie w przypadku, gdy są 
wymienione w załączniku, w którym określono również 
warunki ich stosowania. 

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 przewiduje także, 
że w stosownych przypadkach wprowadza się zmiany 
do tego załącznika po przeprowadzeniu konsultacji 
z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA), zwanym dalej „Urzędem”. 

(3) Przed przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, 
Komisja zasięgnęła opinii Urzędu na temat oświadczeń 
żywieniowych i warunków ich stosowania, dotyczących 
kwasów tłuszczowych omega-3, tłuszczów jednonienasy
conych, tłuszczów wielonienasyconych i tłuszczów 
nienasyconych. 

(4) W opinii przyjętej w dniu 6 lipca 2005 r. ( 2 ) Urząd 
stwierdza, że kwasy tłuszczowe omega-3, tłuszcze jedno
nienasycone, tłuszcze wielonienasycone i tłuszcze niena
sycone odgrywają ważną rolę w odżywianiu. Niektóre 
tłuszcze nienasycone, takie jak kwasy tłuszczowe 
omega-3, czasami są spożywane w mniejszym stopniu, 
niż jest to zalecane. Dlatego też oświadczenia żywie
niowe identyfikujące żywność, która jest źródłem tych 
składników odżywczych lub która jest bogata w te skład
niki odżywcze, mogłyby pomóc konsumentom 
w dokonywaniu wyboru zdrowszego pożywienia. 
Jednakże te oświadczenia zdrowotne nie zostały 

włączone do wykazu sporządzonego w załączniku do 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w formie przyjętej 
przez Parlament Europejski i Radę, gdyż nie można było 
wtedy jeszcze wyraźnie określić warunków ich stoso
wania. 

(5) Ponieważ te warunki stosowania zostały sprecyzowane, 
z uwzględnieniem także opinii Urzędu dotyczącej 
wartości referencyjnych do znakowania wartością 
odżywczą w odniesieniu do kwasów tłuszczowych 
omega-3 i omega-6, przyjętą dnia 30 czerwca 
2009 r. ( 3 ), zalecane jest włączenie wspomnianych 
oświadczeń do wykazu. 

(6) Co się tyczy oświadczeń „Źródło kwasów tłuszczowych 
omega-3” i „Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych 
omega-3”, warunki stosowania powinny zawierać rozróż
nienie między dwoma typami kwasów tłuszczowych 
omega-3, które pełnią różną funkcję fizjologiczną i dla 
których zalecane są różne poziomy spożycia. Ponadto 
warunki stosowania powinny określać minimalne wyma
gane ilości na 100 g i 100 kcal produktu w celu zagwa
rantowania, że jedynie żywność dostarczająca istotne 
ilości kwasów tłuszczowych omega-3 na poziomie ich 
spożycia może być opatrzona takimi oświadczeniami. 

(7) Co się tyczy oświadczeń „Wysoka zawartość tłuszczów 
jednonienasyconych”, „Wysoka zawartość tłuszczów 
wielonienasyconych” i „Wysoka zawartość tłuszczów 
nienasyconych” warunki stosowania powinny zawierać 
wymóg dotyczący minimalnej zawartości tłuszczów 
nienasyconych w żywności, a co za tym idzie, powinny 
zagwarantować, że ilość podana na oświadczeniu odpo
wiada istotnej ilości na poziomie ich spożycia osiągalnej 
poprzez zrównoważoną dietę. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.
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( 1 ) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9. 
( 2 ) Dziennik EFSA (2005) 253, s. 1–29. ( 3 ) Dziennik EFSA (2009) 1176, s. 1–11.



Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 dodaje się następujący tekst: 

„ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3 

Oświadczenie, że żywność jest źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, i każde oświadczenie, które może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być zamieszczane tylko wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 0,3 g kwasu 
alfa-linolenowego na 100 g i na 100 kcal lub przynajmniej 40 mg kwasów eikozapentaenowego 
i dokozaheksaenowego razem na 100 g i na 100 kcal. 

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3 

Oświadczenie, że w żywności występuje wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, i każde oświadczenie, 
które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być zamieszczane tylko wówczas, gdy produkt zawiera 
przynajmniej 0,6 g kwasu alfa-linolenowego na 100 g i na 100 kcal lub przynajmniej 80 mg kwasów eikozapen
taenowego i dokozaheksaenowego razem na 100 g i na 100 kcal. 

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW JEDNONIENASYCONYCH 

Oświadczenie, że w żywności występuje wysoka zawartość tłuszczów jednonienasyconych, i każde oświadczenie, 
które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być zamieszczane tylko wówczas, gdy przynajmniej 45 % 
kwasów tłuszczowych zawartych w produkcie pochodzi z tłuszczów jednonienasyconych, pod warunkiem że 
tłuszcze jednonienasycone dostarczają więcej niż 20 % energii produktu. 

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW WIELONIENASYCONYCH 

Oświadczenie, że w żywności występuje wysoka zawartość tłuszczów wielonienasyconych, i każde oświadczenie, 
które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być zamieszczane tylko wówczas, gdy przynajmniej 45 % 
kwasów tłuszczowych zawartych w produkcie pochodzi z tłuszczów wielonienasyconych, pod warunkiem że 
tłuszcze wielonienasycone dostarczają więcej niż 20 % energii produktu. 

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW NIENASYCONYCH 

Oświadczenie, że żywność jest bogata w tłuszcze nienasycone, i każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczane tylko wówczas, gdy przynajmniej 70 % kwasów tłuszczowych obecnych 
w produkcie pochodzi z tłuszczów nienasyconych, pod warunkiem że tłuszcze nienasycone dostarczają więcej niż 
20 % energii produktu.”.
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