Nowa ustawa o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia
Nowa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia
wejdzie w ¿ycie w dniu 28 paŸdziernika
2006 r. i zast¹pi ustawê z 11 maja 2001 r.
o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci
i ¿ywienia oraz ustawê z 6 wrzeœnia 2001 r.
o materia³ach i wyrobach przeznaczonych
do kontaktu z ¿ywnoœci¹.

PaŸdziernik 2006

W art. 24 ust. 4 w sposób wyraŸny dopuszczono
„upowszechnianie wszelkich u¿ytecznych
informacji i zaleceñ, dotycz¹cych œrodków
spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia
¿ywieniowego, kierowanych wy³¹cznie do osób
posiadaj¹cych kwalifikacje w zakresie medycyny,
farmacji lub ¿ywienia”.
Suplementy diety

Przewiduje ona m.in. zmiany w zakresie
znakowania ¿ywnoœci, ograniczenia w reklamie,
zmiany w systemie kar. Wprowadza mechanizmy
pozwalaj¹ce na wycofanie przez w³adze z obrotu
produktów (œrodków spo¿ywczych specjalnego
przeznaczenia ¿ywieniowego, suplementów
diety), które nie spe³niaj¹ wymagañ okreœlonych
dla tych produktów.
Œrodki spo¿ywcze specjalnego
przeznaczenia ¿ywieniowego
Ustawa utrzyma³a dotychczasowe ograniczenia
w reklamie preparatów do pocz¹tkowego
¿ywienia niemowl¹t i stanowi, ¿e ich reklama
mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie w publikacjach
popularnonaukowych, specjalizuj¹cych siê
w upowszechnianiu wiedzy z zakresu opieki nad
dzieckiem lub w publikacjach naukowych.
Ustawa stanowi ponadto, ¿e reklama tych
preparatów musi byæ ograniczona do informacji
potwierdzonych badaniami naukowymi.
Art. 26 przewiduje upowa¿nienie dla ministra
zdrowia do okreœlenia wymagañ w zakresie
treœci materia³ów informacyjnych i edukacyjnych
dotycz¹cych ¿ywienia niemowl¹t oraz warunków
przekazywania takich materia³ów przez
producentów i dystrybutorów œrodków
spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia
¿ywieniowego i przedmiotów s³u¿¹cych do
karmienia niemowl¹t.

Nierozwi¹zana pozostaje problematyka tzw.
borderline products (produktów z pogranicza).
Ustawa wprowadza nowe mechanizmy, które
maj¹ na celu rozró¿nianie suplementów diety od
produktów leczniczych. Ju¿ sama definicja
suplementu diety stara siê rozgraniczyæ te
produkty stanowi¹c, ¿e suplement diety to œrodek
spo¿ywczy, którego celem jest uzupe³nienie
normalnej diety, bêd¹cy skoncentrowanym
Ÿród³em witamin, sk³adników mineralnych lub
innych substancji wykazuj¹cych efekt od¿ywczy
lub inny fizjologiczny [...], z wy³¹czeniem
produktów posiadaj¹cych w³aœciwoœci produktu
leczniczego w rozumieniu przepisów prawa
farmaceutycznego. Priorytet daje zatem prawu
farmaceutycznemu, co jest zgodne z art. 2 ust.
2 Dyrektywy 2004/27/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
zmieniaj¹cej dyrektywê 2001/83/WE w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnosz¹cego siê do
produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Przepisy tej dyrektywy „stosuje siê w przypadku
w¹tpliwoœci, gdy uwzglêdniaj¹c wszelkie cechy
charakterystyczne produktu leczniczego, produkt
ten mo¿e byæ objêty zakresem definicji pojêcia
„produkt leczniczy” oraz zakresem definicji
„produktu podlegaj¹cego innym przepisom prawa
wspólnotowego”.
Ustawa wprowadza wyraŸny wymóg, aby
suplementy diety by³y wprowadzane do obrotu,
a tak¿e prezentowane i reklamowane pod nazw¹
„suplement diety”, nie zaœ pod nazw¹ handlow¹.

A je¿eli produkt ten jest oznakowany dodatkowo
nazw¹ handlow¹, to okreœlenie „suplement
diety” musi byæ zamieszczone w bezpoœrednim
s¹siedztwie tej nazwy.
Suplementy diety niespe³niaj¹ce wymagañ
w zakresie oznakowania, wprowadzone do
obrotu przed dniem 28 paŸdziernika 2006 r.,
bêd¹ mog³y znajdowaæ siê w obrocie do
wyczerpania zapasów, nie d³u¿ej jednak ni¿
przez 12 miesiêcy od tej daty.
Ustawa przewiduje szereg upowa¿nieñ dla
ministra zdrowia do wydawania rozporz¹dzeñ
okreœlaj¹cych m.in. szczegó³owe wymagania
w zakresie oznakowania suplementów diety,
wykazu witamin i sk³adników mineralnych oraz
ich form chemicznych, które mog¹ byæ
stosowane w produkcji suplementów diety,
a tak¿e wymagania co do zawartoœci witamin
i sk³adników mineralnych w suplementach diety,
w tym kryteria czystoœci i maksymalne oraz
minimalne poziomy witamin i sk³adników
mineralnych w tych produktach.
Znakowanie ¿ywnoœci – zasady ogólne
Ustawa wprowadza bardziej rygorystyczne
zasady dotycz¹ce znakowania ¿ywnoœci. Stanowi
m.in., ¿e nazwa œrodka spo¿ywczego powinna
odpowiadaæ nazwie ustalonej dla danego rodzaju
œrodków spo¿ywczych w przepisach prawa
¿ywnoœciowego, a je¿eli takich przepisów nie ma,
to powinna byæ nazw¹ zwyczajow¹ ¿ywnoœci lub
sk³adaæ siê z opisu tego œrodka lub sposobu jego
u¿ycia (art. 47 ust. 1). Ponadto ustawa nakazuje
zamieszczaæ informacje dotycz¹ce postaci œrodka
spo¿ywczego lub procesów technologicznych
stosowanych w produkcji (czy jest to œrodek
spo¿ywczy sproszkowany, liofilizowany, g³êboko
mro¿ony, zagêszczony, wêdzony), je¿eli brak tej
informacji mo¿e wprowadziæ nabywcê w b³¹d
(art. 47 ust. 4).
Ustawa wyklucza mo¿liwoœæ zast¹pienia nazwy,
pod któr¹ produkt jest wprowadzany do obrotu,
znakiem towarowym, nazw¹ marki lub nazw¹
handlow¹ (art. 47 ust. 5).
Ustawodawca zdecydowa³ siê na wprowadzenie
do treœci ustawy zapisu przewiduj¹cego
obowi¹zek znakowania ¿ywnoœci wprowadzanej
do obrotu w Polsce w jêzyku polskim (poza
mo¿liwoœci¹ znakowania w innych jêzykach).
Szczegó³owe wymagania w zakresie znakowania
¿ywnoœci maj¹ byæ okreœlone w stosownym
rozporz¹dzeniu ministra zdrowia.

Mechanizmy ochrony konsumentów
Ustawa wprowadza te¿ mechanizmy ochrony
konsumentów. S¹ to m.in.:
(a) Klauzula bezpieczeñstwa
W art. 7 ustawodawca wprowadzi³ tzw. klauzulê
bezpieczeñstwa, czyli mo¿liwoœæ czasowego
zawieszenia lub ograniczenia obrotu produktem
znajduj¹cym siê na rynku, wobec którego
powziêto nowe informacje naukowe lub
zweryfikowano dotychczasowe, i na tej podstawie
stwierdzono, ¿e œrodek ten mo¿e zagra¿aæ
zdrowiu lub ¿yciu cz³owieka, pomimo spe³niania
wszystkich wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa
¿ywnoœci. Decyzjê o zawieszeniu lub ograniczeniu
obrotu takim œrodkiem mo¿e wydaæ w drodze
rozporz¹dzenia minister zdrowia w porozumieniu
z ministrem rolnictwa.
(b) Zakaz wprowadzania do obrotu lub
nakaz wycofania z obrotu niektórych grup
produktów
Ochronê konsumentów ma na celu tak¿e
mechanizm uregulowany w art. 8 ustawy, który
przewiduje uprawnienie dla pañstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego do wydania
decyzji zakazuj¹cej wprowadzanie do obrotu lub
nakazuj¹cej wycofanie z obrotu w Polsce
produktu wprowadzonego jako œrodek spo¿ywczy
specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego albo
jako suplement diety, który nie spe³nia wymagañ
okreœlonych dla tych produktów.
(c) Postêpowanie wyjaœniaj¹ce
W ramach istniej¹cego obecnie postêpowania
wyjaœniaj¹cego, nowa ustawa wprowadza nowy
element tego postêpowania. Upowa¿nia
mianowicie G³ównego Inspektora Sanitarnego
(GIS) do przeprowadzenia postêpowania
maj¹cego na celu m.in. wyjaœnienie, czy
zg³aszane do GIS przy wprowadzaniu do obrotu
w Polsce produkty, jako œrodki spo¿ywcze, nie
posiadaj¹ w³aœciwoœci produktu leczniczego.
W tym celu GIS mo¿e zobowi¹zaæ przedsiêbiorcê
wprowadzaj¹cego do obrotu taki produkt do
przed³o¿enia opinii Urzêdu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, ¿e œrodek spo¿ywczy objêty
powiadomieniem nie spe³nia wymagañ produktu
leczniczego. Je¿eli zostanie ustalone, ¿e produkt
taki posiada w³aœciwoœci produktu leczniczego
i powinien zostaæ zakwalifikowany jako produkt
leczniczy, wówczas w³aœciwy pañstwowy
powiatowy inspektor sanitarny podejmuje
decyzjê o czasowym wstrzymaniu wprowadzania
tego œrodka spo¿ywczego do obrotu lub
o wycofaniu z obrotu do czasu zakoñczenia
postêpowania wyjaœniaj¹cego.

Materia³y i wyroby przeznaczone do
kontaktu z ¿ywnoœci¹
Kwestie te uregulowane s¹ w rozporz¹dzeniu
(WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 paŸdziernika 2004 r. w sprawie
materia³ów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z ¿ywnoœci¹ oraz uchylaj¹cym
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Ustawa
wprowadza mechanizmy umo¿liwiaj¹ce
stosowanie tego rozporz¹dzenia.
Rejestracja i zatwierdzanie zak³adów
Przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy na rynku spo¿ywczym,
których zak³ady nie zosta³y jeszcze wpisane do
rejestru zak³adów, o którym mowa
w art. 62 ust. 1 pkt. 1, s¹ obowi¹zane, w okresie
6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy,
z³o¿yæ wnioski o wpis do rejestru zak³adów lub
o zatwierdzenie zak³adu.

produktów niebêd¹cych ¿ywnoœci¹,
niewycofywania z obrotu ¿ywnoœci szkodliwej
dla zdrowia, rozpoczynania dzia³alnoœci
gospodarczej regulowanej ustaw¹ bez
zarejestrowania zak³adu lub bez jego
zatwierdzenia, prowadzenia dzia³alnoœci
niezgodnie z decyzj¹ o zatwierdzeniu zak³adu
albo utrudniania lub uniemo¿liwiania
przeprowadzenia urzêdowej kontroli ¿ywnoœci.
Dotychczas by³a to kara w wysokoœci
maksymalnie 5.000 z³otych (orzekana w trybie
przepisów postêpowania w sprawach
o wykroczenia).
Przepisy wykonawcze
Do czasu wejœcia w ¿ycie nowych przepisów
wykonawczych zachowuj¹ moc przepisy
wykonawcze wydane na podstawie obecnie
obowi¹zuj¹cej ustawy o warunkach zdrowotnych
¿ywnoœci i ¿ywienia.

Odpowiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹
przez œrodki spo¿ywcze
Art. 95 ustawy precyzuje zasady
odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone przez
¿ywnoœæ, stanowi¹c, ¿e odpowiedzialnoœæ tê
ponosi podmiot dzia³aj¹cy na rynku spo¿ywczym
na zasadach okreœlonych w przepisach kodeksu
cywilnego, dotycz¹cych odpowiedzialnoœci za
szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny.
Kary
Sankcje za naruszenie przepisów ustawy zosta³y
ujête w sposób bardziej ró¿norodny m.in. oprócz
kar pozbawienia wolnoœci wprowadzono grzywny,
zaostrzono kary za niektóre rodzaje przestêpstw
(m.in. w zakresie ¿ywnoœci genetycznie
zmodyfikowanej).
Wprowadzono kary (ograniczenia wolnoœci albo
pozbawienia wolnoœci do roku) dla
przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê wysy³kow¹
sprzeda¿¹ ¿ywnoœci bez wpisu do rejestru
zak³adów.

Kontakt:

Ustawa przewiduje tak¿e sankcje karne za
naruszenia ustawy, dotychczas niepenalizowane
(np. niewykonywanie czynnoœci w zakresie
identyfikacji dostawców lub odbiorców ¿ywnoœci).
Nowym rozwi¹zaniem jest tak¿e to, ¿e ustawa
przewiduje mo¿liwoœæ na³o¿enia kar pieniê¿nych
– w maksymalnej wysokoœci do 30-krotnego
przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego
w gospodarce narodowej – w przypadku
nieprzestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów
dotycz¹cych znakowania ¿ywnoœci,
wprowadzania do obrotu jako ¿ywnoœæ
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