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11..  WWssttęępp

W Polsce do Głównego Inspektora Sanitarnego powiado-

mionych jest ponad 200 środków spożywczych zawierają-

cych w nazwie lub wykazie składników określenie „probio-

tyk”. Jak donosi International Probiotics Association Euro-

pe, Unia Europejska była wiodącym światowym rynkiem

sprzedaży jogurtów wzbogaconych w probiotyki i suplemen-

tów diety z probiotykami do roku 2009, ale obecnie zajmuje

trzecie miejsce w sprzedaży za Chinami i USA (dane na

dzień 24.11.2018 r.). Data ta nie jest przypadkowa, gdyż

oznacza koniec okresu przejściowego na wejście w życie

Rozporządzenia nr 1924/2006 w całości. Od tego momentu

pojawił się wysoki poziom niepewności co do stosowania

terminu „probioty” oraz „zawiera probiotyk” na rynku unij-

nym. W większości państw członkowskich Unii Europejskiej

producenci tej żywności zwracają uwagę na brak możliwości

prawnych oznaczania i promowania funkcji prozdrowotnych

probiotyku. 

Pomimo harmonizacji przepisów prawnych z obszaru

oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych kwestia stosowania

terminu „probiotyk” w oznakowaniu, prezentacji i reklamie

środków spożywczych jest odmiennie traktowana w różnych

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podobnie

kształtuje się sytuacja używania oświadczenia „zawiera pro-

biotyk” oraz wskazywania na korzyści prozdrowotne probio-

tyków. 

Powyższe różnice sprawiają problemy nie tylko ze wzglę-

dów ekonomicznych dla przemysłu spożywczego, ale rów-

nież z uwagi na zasadę swobodnego przepływu towarów oraz

zasadę wzajemnego uznania, które stanowią fundament ryn-

ku unijnego. 

Istotne z perspektywy problematyki oświadczeń dotyczą-

cych probiotyków w Unii Europejskiej wydaje się być po-
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SSttrreesszzcczzeenniiee  
Aspekty prawne komunikacji produktowej dotyczącej probiotyków nastręczają branży spożywczej sporo problemów.
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The legal aspects of product communication regarding probiotics pose a lot of problems for the food industry. Doubts

concern whether it is possible to label, present and advertise the food using the term "probiotic" or the wording "contains
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the use of probiotics claims in Canada is also be presented. This article reveals contradictions in current European law
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contains proposals of changes in the food law that would allow the food industry to escape from a kind of deadlock in

communication of food with probiotics.
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dejście do tej kwestii stosowane przez państwa trzecie,

które w niniejszej pracy zostanie przedstawione na przy-

kładzie Kanady. 

Celem analizy przeprowadzonej w artykule jest przedsta-

wienie obecnej sytuacji w kontekście oświadczeń dotyczą-

cych probiotyków zarówno na poziomie harmonizacji unij-

nej, przykładów lokalnego podejścia państw członkowskich

(Włochy i Polska) oraz państwa spoza UE, tj. Kanady, a tak-

że określenie propozycji, które usuną niepewność prawną

co do stosowania sformułowań: „probiotyk” i „zawiera pro-

biotyk”. 

22..  PPoojjęęcciiee  „„pprroobbiioottyykkuu””

Terminem „probiotyk” określa się żywe mikroorganizmy,

które wprowadzone w odpowiednich ilościach wywołują po-

żądany efekt w organizmie człowieka. Jako probiotyki okre-

śla się także bakterie (lub drożdże) wywołujące wielokie-

runkowe, korzystne efekty dla funkcjonowania organizmu

człowieka, zarówno miejscowe jak i ogólnoustrojowe. Poję-

cie to obejmuje również preparaty lub produkty zawierające

ściśle zdefiniowane żywe drobnoustroje o właściwościach

probiotycznych w odpowiedniej ilości. Według definicji

FAO/WHO probiotyki to żywe drobnoustroje, które podane
w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie
gospodarza (FAO/WHO, 2018). Probiotyki dostępne są

w formie suplementów diety, żywności specjalnego przezna-

czenia medycznego oraz produktów leczniczych, ale także

dodawane są do jogurtów, mlek i innych produktów nabia-

łowych. 

Problematyczną kwestią okazuje się komunikowanie

obecności probiotyku w środku spożywczym. W większości

państw członkowskich Unii Europejskiej producenci żywno-

ści zwracają uwagę na brak możliwości prawnych oznaczania

i promowania funkcji prozdrowotnych probiotyku. 

Ustawodawca unijny wyjaśnił w preambule do Rozporzą-

dzenia nr 1924/2006, że ustalone ogólne zasady odnoszące

się do wszystkich oświadczeń dotyczących żywności mają na

celu zapewnienie konsumentom wysokiego poziomu ochro-

ny, dostarczenia im wiedzy niezbędnej do dokonania wyboru

z pełną znajomością faktów, jak również stworzenie dla

branży spożywczej równych warunków konkurencji. Jak pod-

kreślono w dalszej części preambuły, żywność, która jest pro-

mowana przy użyciu odpowiednich oświadczeń, może być

postrzegana przez konsumentów jako produkt o korzystniej-

szych właściwościach odżywczych, fizjologicznych lub zdro-

wotnych niż podobne lub inne produkty, do których takie

składniki odżywcze i inne substancje nie zostały dodane.

Może to skłonić konsumentów do podejmowania decyzji,

które wpłyną bezpośrednio na całkowitą ilość spożywanych

przez nich poszczególnych składników odżywczych lub in-

nych substancji w sposób, który byłby niezgodny z zalecenia-

mi naukowymi. 

Odmienne stanowisko prezentują przedstawiciele sekto-

ra spożywczego, którzy twierdzą, że bariera prawna w pro-

mowaniu korzystnych funkcji probiotyków, a nawet dekla-

rowania samej obecności probiotyku w produkcie, nie

chroni konsumenta, a godzi w niego. Zdaniem branży brak

informacji o probiotykach w żywności zaburza świadome

podejmowanie decyzji zakupowej przez konsumenta.

W doktrynie z kolei pojawiają się głosy mówiące, że istnie-

ją wątpliwości, czy regulacja ta nie ogranicza w sposób

nadmierny konstytucyjnie chronionej wolności działalno-

ści gospodarczej. 

33..  PPrroobbiioottyykk  ——  oośśwwiiaaddcczzeenniiee  żżyywwiieenniioowwee  
cczzyy  zzddrroowwoottnnee??  

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 4) Rozporządzenia nr 1924/2006

„oświadczenie żywieniowe” oznacza każde oświadczenie,

które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana

żywność ma szczególne właściwości odżywcze ze względu na: 

a) energię (wartość kaloryczną), której: 

– dostarcza, 

– dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości, lub

– nie dostarcza, lub

b) substancje odżywcze lub inne substancje, 

– które zawiera, 

– które zawiera w zmniejszonej lub zwiększonej ilości,

lub

– których nie zawiera. 

W art. 8 ww. aktu prawnego przewidziano, że oświadcze-

nia żywieniowe są dozwolone jedynie w przypadku, gdy są

wymienione w załączniku i są zgodne z wymogami określo-

nymi w Rozporządzeniu nr 1924/2006. 

W świetle art. 2 ust. 2 pkt 5) Rozporządzenia nr 1924/2006

„oświadczenie zdrowotne” oznacza każde oświadczenie, któ-

re stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje

związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub

jednym z jej składników, a zdrowiem. 

Załącznik do ww. aktu prawnego dopuszcza stosowanie

oświadczenia żywieniowego „zawiera (nazwa składnika od-

żywczego lub innej substancji)”. Oświadczenie, że środek

spożywczy zawiera składnik odżywczy lub inną substancję,

dla której niniejsze rozporządzenie nie ustala szczególnych

warunków oraz każde oświadczenie, które może mieć taki

sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wów-

czas, gdy produkt spełnia wszystkie odpowiednie postano-

wienia niniejszego rozporządzenia. 

Z perspektywy przywołanej regulacji mogłoby się wyda-

wać, że deklaracja „zawiera probiotyk” jest oświadcze-

niem żywieniowym, dozwolonym do stosowania. Niemniej

jednak problem ze stosowaniem takiego komunikatu wy-

nika ze sposobu jego interpretacji przedstawionego w wy-

tycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żyw-

ności (EFSA) z 2007 r.. Zgodnie z tymi wytycznymi komu-

nikat typu „zawiera probiotyk”, choć strukturą przypomi-

na oświadczenie żywieniowe, to został zakwalifikowany ja-

ko oświadczenie zdrowotne. Według Stałego Komitetu ds.

Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w takich

przypadkach oświadczenia typu „zawiera” będą uznawane

za oświadczenia zdrowotne i zezwolenia na ich stosowanie



powinny być wydawane tak, jak dla wszystkich oświadczeń

zdrowotnych. 

W omawianych wytycznych wprowadzono następujące

rozróżnienie: 

– oświadczenie jest oświadczeniem żywieniowym, jeśli na-

zwa substancji lub kategorii substancji jest podana jako

stwierdzenie faktu (przykłady: „zawiera likopen”, „zawiera

luteinę”); 

– natomiast oświadczenie jest oświadczeniem zdrowot-

nym, jeśli w nazwie substancji lub kategorii substancji poja-

wia się opis lub wskazanie funkcji albo nie wyrażony wprost

wpływ na zdrowie (przykłady: „zawiera przeciwutleniacze”

(funkcją jest działanie przeciwutleniające); „zawiera pro-

biotyki/prebiotyki” (wzmianka o probiotykach/prebiotykach

daje do zrozumienia, że produkt ma korzystny wpływ na

zdrowie). 

Wyżej przedstawiona interpretacja Komitetu znajduje

oparcie także w negatywnych dotychczas opiniach EFSA na

temat oświadczeń zdrowotnych dla poszczególnych szcze-

pów bakterii probiotycznych oraz licznych rozporządzeniach

Komisji Europejskiej w sprawie odmowy udzielenia zezwole-

nia na takie oświadczenia zdrowotne. 

Taki podział wydaje się być bardzo arbitralny, biorąc pod

uwagę, że inne ogólne określenia rodzajowe dotyczące

środków spożywczych, które również mogą implikować

wpływ na zdrowie ludzi, zostały wyraźnie wyłączone ze sto-

sowania według wyżej wymienionych wytycznych. Zdarzają

się również głosy ze strony przemysłu stanowiące, że stoso-

wanie przez Komisję do uzasadnienia swojej polityki wzglę-

dem probiotyków ponad 10-letniego dokumentu, który nie

ma mocy prawnej (Wytyczne z 2007 r.), jest nie do zaakcep-

towania. 

W stanowisku prezentowanym przez UE w Wytycznych

dostrzegane są również sprzeczności. Z jednej strony pre-

zentowany jest pogląd, że określenie „probiotyk” stanowi

niedozwolone oświadczenie zdrowotne, które musi podle-

gać procedurze autoryzacji i uzyskać zezwolenie Komisji

Europejskiej na stosowanie. Z drugiej jednak strony opie-

rając się zasadach ustanowionych Rozporządzeniem nr

1924/2006 oraz Rozporządzeniem nr 353/2009, nie jest

możliwe uzyskanie zezwolenia na oświadczenie zdrowotne

dla probiotyków jako całej grupy różnych mikroorgani-

zmów. Korzyści zdrowotne probiotyków wynikają z po-

szczególnych szczepów. W konsekwencji tego termin „pro-

biotyk” nie może być przedmiotem zatwierdzonego oświad-

czenia zdrowotnego, a jedynie poszczególne szczepy bakte-

rii probiotycznych. 

44..  SSffoorrmmuułłoowwaanniiee  „„zzaawwiieerraa  pprroobbiioottyykk””  
aa oocchhrroonnaa  kkoonnssuummeennttóóww  

ii iicchh  ppeerrcceeppccjjaa  oośśwwiiaaddcczzeeńń

Istotne jest spojrzenie na omawiane zagadnienie także

przez pryzmat konsumenta, szczególnie z uwagi na to, że

zdaniem Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego

i Zdrowia Zwierząt wzmianka o probiotykach daje konsu-

mentowi do zrozumienia, że produkt ma korzystny wpływ na

zdrowie. Przeciwnicy tego stanowiska powołują się na moty-

wy z preambuły do Rozporządzenia nr 1169/2011, w których

wskazano, że podstawową kwestią uwzględnianą przy określa-
niu wymogów dotyczących obowiązkowych informacji na te-
mat żywności powinno być umożliwienie konsumentom iden-
tyfikacji i właściwego wykorzystywania danego środka spożyw-
czego oraz dokonywania wyborów zaspokajających ich indywi-
dualne potrzeby dietetyczne (motyw 17) oraz należy zawsze
brać również pod uwagę szeroko wykazywane zainteresowanie
większości konsumentów ujawnianiem pewnych informacji
(motyw 18). 

W świetle powyższego można wyciągnąć wniosek, że brak

możliwości posługiwania się terminem „probiotyk” lub „za-

wiera probiotyk” w oznakowaniu, prezentacji i reklamie

środków spożywczych, stoi w opozycji do wyżej wymienio-

nych fundamentalnych zasad prawnych kształtujących re-

gulacje dotyczące przekazywania informacji na temat żyw-

ności. 

Biorąc pod uwagę zasadniczy cel, jaki przyświecał Komite-

towi w trakcie tworzenia wytycznych, jakim jest ochrona kon-

sumenta i stworzenie mu warunków do podjęcia świadomej

decyzji zakupowej, stwierdzić należy, że badania pokazują, iż

efekt jest odwrotny. Brak bowiem informacji o probiotykach

na żywności (w jej oznakowaniu i reklamie) jest dla konsu-

mentów bodźcem do poszukiwania danych w Internecie.

Stwarza to ryzyko uzyskania przez społeczeństwo informacji

z całkowicie niekontrolowanych źródeł, które mogą nie tylko

wprowadzać konsumenta w błąd, ale nawet stanowić zagroże-

nie dla jego życia lub zdrowia. Informacje zamieszczane w In-

ternecie w sposób pozbawiony nadzoru i bez jakichkolwiek

ograniczeń mogą także negatywnie oddziaływać na wizeru-

nek i wiarygodność branży probiotyków, co w konsekwencji

może okazać się szkodliwe nie tylko dla samego przemysłu,

ale także dla społeczeństwa wobec obniżenia zaufania do

probiotyków.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Synadiet

wśród ponad 1000 konsumentów, 63% z nich chce być poin-

formowanych, że produkt zawiera probiotyki, podczas gdy

38% chce, aby na opakowaniu wskazane były poszczególne

nazwy szczepów. 

Z kolei program naukowy „CLYMBOL” (przeprowadzo-

ny w latach 2012–2016), finansowany ze środków Komisji

Europejskiej, który miał na celu uzyskanie wiedzy na temat

poziomu zrozumienia i postrzegania oświadczeń zdrowot-

nych i symboli przez konsumentów oraz ich wpływu na de-

cyzje zakupowe, wykazał, że konsumenci mają problem

z rozumieniem oświadczeń, a przede wszystkim z rozróżnia-

niem poszczególnych kategorii oświadczeń (np. żywienio-

wych od zdrowotnych). Co więcej wyniki projektu „CLYM-

BOL” pokazały, że konsumenci „dopisują” sobie znaczenie

danego składnika dla zdrowia, w oparciu o posiadaną wie-

dzę i przekonania — często nieprawidłowe. W świetle tych

analiz przyjmowanie sztywnych podziałów i kwalifikacji

oświadczeń budzi co najmniej wątpliwości, jeśli nie wydaje

się bezcelowe. 
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55..  TTeerrmmiinn  pprroobbiioottyykk  jjaakkoo  ookkrreeśślleenniiee  
oo cchhaarraakktteerrzzee  rrooddzzaajjoowwyymm

Lobby mleczarskie oraz pozostali przedstawiciele branży

spożywczej od wielu lat wnoszą do Komisji Europejskiej

o ustanowienie terminu „probiotyk” tak zwanym „general

descriptor”, czyli określeniem o charakterze rodzajowym

tradycyjnie stosowanym w celu podkreślenia szczególnych

cech danego rodzaju żywności. Działania te zapoczątkowały

władze holenderskie, które pierwsze złożyły wniosek do Ko-

misji Europejskiej. W następstwie szczegółowy wniosek zo-

stał złożony przez Włochy w grudniu 2012 r. 

20 czerwca 2014 r. do Komisji Europejskiej i Państw

Członkowskich wpłynął wniosek włoskiego Stowarzyszenia

Produktów Mlecznych oraz Suplementów Diety (ASSOLA-

TE i AIIPA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Jogurtów

i Fermentowanego Mleka (YLFA) o zezwolenie na stosowa-

nie terminu „probiotyk” jako oznaczenia o charakterze ro-

dzajowym. Wniosek został poparty argumentami prawnymi

oraz naukowymi, jak również rzetelnymi danymi potwierdza-

jącymi 20 lat stosowania określenia „probiotyk” we Wło-

szech przed wejściem w życie Rozporządzenia nr 1924/2006.

Wobec braku uzyskania akceptacji wniosku ze strony Komi-

sji Europejskiej, interesujący jest fakt, że Włochy to pierwszy

europejski kraj, który przyjął wytyczne dotyczące probioty-

ków na długo przed ustanowieniem Rozporządzenia nr

1924/2006. W tym kontekście zaskakujący może wydawać się

brak zatwierdzenia (do dnia przygotowania tego artykułu)

przez Komisję Europejską określenia o charakterze rodzajo-

wym — „probiotyk”. 

66..  OOśśwwiiaaddcczzeenniiaa  ddoottyycczząąccee  pprroobbiioottyykkuu  
ww ppaańńssttwwaacchh  cczzłłoonnkkoowwsskkiicchh  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  

nnaa  pprrzzyykkłłaaddzziiee  WWłłoocchh  ii PPoollsskkii

Wobec braku podjęcia działań przez Komisję Europejską

zmierzających do uregulowania stosowania terminu „probio-

tyk” cztery państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły

lokalne przepisy prawa w tym zakresie. Włochy, Dania, Cze-

chy i Holandia zezwoliły na używanie terminu „probiotyk”. 

Na przykładzie Włoch można wskazać, że państwo to po-

szło o krok dalej niż jedynie uregulowanie stosowania termi-

nu „probiotyk”. Ministerstwo Zdrowia Włoch stoi na stano-

wisku, że produkt zawierający probiotyki może zawierać de-

klarację: „wsparcie równowagi mikroflory jelitowej”. W oce-

nie Włoch pojęcie „probiotyki” jest synonimiczne do bakte-

rii mlekowych, więc nie powinno w zakresie oświadczeń być

oceniane przez organy unijne w sposób odmienny niż na

przykład witaminy. 

Istotne spostrzeżenie przedstawia Bruno Scarpa, dyrektor

Biura ds. specjalnej żywności, suplementów diety i nowej

żywności włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Zauważa on, że

w każdym przypadku, gdy określona substancja jest podkre-

ślona w oznakowaniu i poprzedzona słowem „zawiera”, kon-

sument postrzega to jako możliwą korzyść, także wtedy gdy

dla substancji tej nie ma autoryzowanego oświadczenia zdro-

wotnego. Pogląd ten jest zbieżny z obserwacjami przeprowa-

dzonymi w ramach programu „CYMBOL”. W świetle tego

należałoby zastanowić się, czy zasadne jest ograniczenie na

poziomie unijnym posługiwania się sformułowaniem „zawie-

ra probiotyk”. 

W Polsce Główny Inspektor Sanitarny, opierając się na

wytycznych z 2007 r., stoi na stanowisku, że komunikat „za-

wiera probiotyk” należy traktować jako oświadczenie, które

obecnie jest niedozwolone. Jednocześnie organ ocenia zapis

„probiotyk” jako możliwy do wskazania w oznakowaniu su-

plementu diety jako doprecyzowanie nazwy użytej substancji

na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdro-

wia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

(„wymóg podania nazwy kategorii substancji odżywczych lub

substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie cha-

rakteru tych substancji”). 

Biorąc pod uwagę wyniki badań prowadzonych w ramach

program „CLYMBOL”, które wskazują, że większość kon-

sumentów nie odróżnia poszczególnych rodzajów oświad-

czeń, nieuzasadnione wydaje się różnicowanie podejścia do

używania terminu „probiotyk” i „zawiera probiotyk”. Pogląd

Głównego Inspektora Sanitarnego nie stanowi wiążącej in-

terpretacji prawnej, jednakże w braku innych wytycznych na

poziomie krajowym traktowany jest przez sektor spożywczy

jako dominujący. 

77..  OOśśwwiiaaddcczzeenniiaa  ddoottyycczząąccee  pprroobbiioottyykkuu  ppoozzaa
UUnniiąą  EEuurrooppeejjsskkąą  nnaa  pprrzzyykkłłaaddzziiee  KKaannaaddyy

W Kanadzie oświadczenie zdrowotne dotyczące probioty-

ku może składać się z jednego z poniższych przykładów: 

– terminu „probiotyki” lub podobnych; 

– „z korzystnymi kulturami probiotycznymi”; 

– „zawiera bakterie niezbędne dla zdrowego systemu”; 

– łacińska nazwa gatunku mikrobiologicznego zmodyfiko-

wanego tak, aby sugerować korzyści dla zdrowia. 

Oświadczenie zdrowotne dotyczące probiotyku może być

przedstawione w formie tekstu lub grafiki, na etykietach

żywności lub w reklamach w sposób sugerujący, że dana żyw-

ność zapewnia korzyści zdrowotne. 

W odniesieniu do żywności wyróżnione są dwa rodzaje

oświadczeń: oświadczenia specyficzne dla konkretnego

szczepu i oświadczenia niezwiązane z określonym szczepem

bakterii. Oświadczenia specyficzne dla danego szczepu są

oświadczeniami o korzyściach zdrowotnych lub działaniu

określonych szczepów probiotyków. Do dnia sporządzenia

tego artykułu Candian Food Inspection Agency nie zaakcep-

towało żadnych oświadczeń tego typu. Oświadczenia nieod-

noszące się do konkretnego szczepu bakterii zostały zaak-

ceptowane przez kanadyjski urząd. Dozwolone są następują-

ce oświadczenia dla probiotyków: 

– Probiotyk, który naturalnie tworzy część flory jelitowej; 
– Dostarcza żywe mikroorganizmy, które naturalnie tworzą

część flory jelitowej; 
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– Probiotyk, który przyczynia się do zdrowej flory jelitowej; 
– Dostarcza żywe mikroorganizmy, które przyczyniają się do

zdrowej flory jelitowej. 
Powyższe oświadczenia mogą być stosowane w odniesie-

niu do podanych przez urząd szczepów bakterii, a nazwa ła-

cińska i gatunek tych, które użyto w produkcie, muszą towa-

rzyszyć oświadczeniu zdrowotnemu. 

88..  PPooddssuummoowwaanniiee

Dokonana analiza przepisów prawa unijnego regulujących

stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz

określeń o charakterze rodzajowym, a także przedstawienie

głosów sektora spożywczego i praktyki niektórych państw

członkowskich Unii Europejskiej oraz Kanady prowadzi do

wniosku, że regulacja unijna związana ze stosowaniem sfor-

mułowania „probiotyk” i „zawiera probiotyk” oraz polityka

organów unijnych w tym zakresie nie jest pozbawiona wad

i zawiera liczne sprzeczności. 

Analizując funkcjonowanie oświadczeń na temat probio-

tyków we Włoszech i Kanadzie, warto byłoby rozważyć na

poziomie ustawodawstwa unijnego przyjęcie niektórych roz-

wiązań. Wydaje się, że obecnie najlepszym i najszybszym do

wcielenia środkiem byłoby uznanie na poziomie unijnym za-

równo terminu „probiotyk”, jak i deklaracji „zawiera probio-

tyk” za oświadczenie żywieniowe. Takie rozwiązanie pozwo-

liłoby na wyjście branży spożywczej ze swego rodzaju impa-

su w zakresie komunikacji produktowej żywności z probioty-

kami. 

Jednocześnie pozostawiłoby to otwartą drogę na autoryza-

cję oświadczeń zdrowotnych dla poszczególnych szczepów

bakterii probiotycznych. 
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