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Jako Fundacja, kt6ta zostaNa powolana w celu wspierania jakoSci i bezpreczefistwa
produkt6w prozdrowotnych, w tym suplement6w diety, w kontekScie ostatnich zmian
w Elektronrcznym Systemie Powiadamiania i Rejestrze GIS zwiqzanych z wejSciem
w Zycie rozporzqdzenia MinistraZdrowia zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie wzoru
formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produkt6w objgtych powiadomieniem oraz
wykazu krajowych jednostek naukowych wlaSciwych do wydawania opinii (D2.U.2019
poz.2499) (dalej jako: ,,rozporzqdzenie o Rejestrze"), zwracamy sig z ttprzejmq prbSb4
o doprecyzowanie i wyjaSnienie kilku kwestii.

KlarownoSt zaprs6w obecnyoh w Rejestrze jest istotna z punktu widzenia wszystkich
uczestnik6w rynku suplement6w diety korzystajqcych z tego narzgdzia - prodtcent6w,
dystrybutor6w, ale takZe konsument6w.

Maj4c powyhsze nauwadze, prosimy o wyjaSnienie u2ywanych obecnie w Rejestrze
status6w, kt6re wskazane zoslaly w wyZej przywoLanym rczporz4dzeniu Ministra
Zdrowra oraz otaz w formie tabeli na stronie https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-
rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamianial, aw szczeg6lnoSci prosimy
o:

o wskazanre przyldad6w ,,drobnych nieScisloSci", kt6re uzasadniaiq status N1E
P ROWADZONO P OSTEP OWANIA - powiadomienie wymaga uzupelnienia;

o wyjaSnienie w jakich przypadkach moZliwe jest zastosowanie statusu N1E
PROWADZONO POSTEPOWANIA - zaproponowona kwalifikacja nie istnieje
w przepisach prawa lub nie podlega obowiqzkowi powiadomienia, podczas gdy
System powiadamianra przewiduje mozliwoS6 wpisania jedynie kwalifikacji
z listy zamknigtej. Trudno wigc wyobrazid sobie sytuacjg kwalifikacji produktu
spoza katalogu zamkntgtego, takiej, kt6ra nie istnieje w przepisach prawa.
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Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

tel.: + 48 22 620-29-34
Iax. + 46 22 62U-29-33

Europejski lnstytut I ul. Kaliska 23\ok.29 | NIP:527-272-67-13 
|

Suplement6wiOd2ywek | 02-316Warszawa I KRs:0000535580 |



Prosimy o wyjaSnienie i wskazanie mozliwego przyhJadu, poniewaz wskaz6wki
zawarte w kolumnie ,,interpretacja" nie odnosz4 sig do takiej sytuacji.
wyjaSnienie statusu ,,NIE PROWADZONO POSTEPOWANIA", gdy2 jedynie
przypadek zrezygnowqno z wprowadzania produktu do obrotu wskazuje na brak
postgpowania notyfikacyjnego. Pozostale przypadki dotyczq dokonanej przez
organ weryfikacji w trakcie postgpowania notyfikacyjnego, w zwtqzkt z czym
okreSlenie ,,NIE PROI4/ADZONO POSTEPOWANIA" jest niejasne
i wprowadzajqce w b14d.

wyjaSnienie o jakim postEpowaniu mowa w przypadku statusu POSTEPOWANIE
ZA KONC Z O N O - z qp r o p o now anq kw a I ifi ka cj a j e s t pr aw i dl ow a. Czy mow a tutaj
o postgpowaniu notyfikacyjnyrn (o kt6rym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeristwie zyr,vnoSci i zywienia, D2.U.2019.1252,
dalej jako: ,,ubzz") czy o postgpowaniu wyjaSniaj4cym (o kt6rym mowa w art. 30
ust. I labzz)? W zwt4zku z obecnym w ub22 rczr6znieniem migdzy w/w
postgpowaniem notyfikacyjnym, a wyjaSniaj4cym, zawarte w statusie okreSlenie

,,POSTEPOWANIE ZAKONCZONO" wymaga doprecyzowania, o kt6rym
z dw6ch powylszych postgpowari jest mowa w tym statusie.
wyjaSnienie rczr6Znienia pomigdzy statusem NIE PROWADZONO
POSTEPOWANIA - zaproponowano laualffikacja nie istnieje w przepisach prawa
lub nii, podlega obowiqzkowi powiadomienia, a statusem POSTEPOWANIE
ZAKONCZONO - nie spelnia definicji lub wymagari dla proponowanej
kwalifikacji. W przypadku obu status6w wskazano jednakow4 interpretacjg.
Zamienne stosowanie tych dw6ch status6w mole byc niezrozumiale dla
odbiorc6w.
wyjaSnienie statusu ZAWIERA SKLADNIK NIEDOZWOLONY - przywolanie
przepisu prawnego wskazujqcego, 2e skladnik jest niedozwolony. Czy wraz ze
wskazanyn statusem w Rejestrze publikowany bgdzie przepis prawny
uzasadniajqcy uznanre skladnika za niedozwolony? Jaki przepis prawny bgdzre
podstaw4 uznania skladnika za ntedozwolony? Prosimy o wskazanie kilku
przyktad6w ni edozwol onych skladnik6w wr az z uzas adni eni em.

wyja6nienie jak rozumie6 status gdy pole status pozostaje puste, Czy nale2y
uzna6, ze produkt zostal zgloszony? Jakie ,,braki formalne" uzasadniaj4 nadanie
produktowi wskazanego statusu - prosimy o wskazanie kilku przykLad6w,
wyjaSnienie, w jaki spos6b realizowane bgdzie zakonczenie postgpowania
notyfikacyjnego czy tak jak dotychczas podmiot zglaszaj1cy bgdzie
otrzymywad informacjg od Gl6wnego Inspektora Sanitarnego o przyjgciu
powiadomienia do wiadomoSci, ezy tez tylko status wpisany w Rejestrze bgdzie
informacj4 o zakonczeniu postgpowania notyfikacyjnego? Czy status ,,gdy pole
status pozostaje puste" naIe?y uznad za skuteczne dokonanie zg).oszenia czyli
notyfikacji?
dodatkowo zwracarny uwagg na my14c4 nazwQ statusu ,,PWT-Postgpowanie
w toku" i jego obecnie caikowicie inne znaczenie, ni? w poprzedniej wersji
Rejestru. Ta kwestia wiqhe sig z brakiem doprecyzowania, o jakim postgpowaniu
mowa (notyfikacyjne/wyjaSniajEce). Wnioskuj4c ze wskaz6wek zawartych
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w kolumnie ,,interpretacja" zasadne byloby u?ycie statusu ,, PWT- postgpowanie
wyjaSniaj4ce w toku".

Ponadto prosimy o wyjaSnienie procedury zgloszenia produktu, w kt6rego skladzie
znajduje sig skladnik nieobecny na liScie dostgpnej w Systemie. W takim przypadku
GIS odsyla wnioskuj4cego do administratora systemu drog4 poczty elektronicznej (na

adres pomocesp@gis.gov.pl). Lista skladnik6w istniej4ca w systemie nie obejmuje wielu
skladnik6w obecnych w produktach rynkowych (np polifenole). Nie wskazano w jakiej
procedurze ani w jakim terminie zg!.oszenie takie zostanierczpatrzone, a takie cobgdzie
podstaw4 do uzupelniania listy bior4c pod uwagg ,2e w obecnyrn stanie prawnym nie ma
zamknrgtej listy skladnrk6w zakazanych do stosowania w suplementach diety. Podmioty
planuj4ce wprowadzid do obrotu produkty wymagajqce zgloszema i posiadaj4ce

w skladzie nieobecny na liScie Systemu skladnik, nie mog4 tego dokona6.

W konsekwencji prowadzi to do bezterminowego zablokowania mozliwoSci notyfikacji
(zgloszenia) i zgodnego z prawem wprowadzenia Srodka spo?ywczego do obrotu.

Dzialajqc na rynku suplement6w diety i reahzujqc swoje cele statutowe, Fundacja,
zebralapowyLszy katalog w4tpliwoSciuznajqc, iz wyjaSnienie i uzupelnienie informacji
dotycz1cych niedawnych zmran w funkcjonowaniu Elektronicznego Systemu
Powiadamianta oraz Rejestru GIS jest walne i bgdzie pomocne dla wszystkich
uczestnik6w rynku.

Z nieukrywanq tadztejq liczymy na wyczerpujqc4 i szczeg6low4 odpowied1, kt6ra
wyeliminuje wszelk4 niepewnoScprawnq i wieloznacznoll rozumienia status6w.

e-mail : k.woj cicka@eisd.pl,
e mail Fundacji: biuro@eisd.pl.

Pozdrawiamy serdeczme.
W imieniu Zarzqdu EISD
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