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KE żąda zmiany przepisów o suplementach
diety

Komisja Europejska zarzuca nam ograniczanie dostępu do rynku
producentom witamin. Grozi Trybunałem Sprawiedliwości - pisze "Dziennik Gazeta
Prawna".
Zarzuty Komisji Europejskiej dotyczą procedury importu i wprowadzania do sprzedaży na terenie
Polski suplementów żywieniowych, czyli dodatków do codziennej diety, które sprzedawane są bez
recepty i mają poprawiać nasze zdrowie, samopoczucie, kondycję czy potencję - pisze "DGP".
Nasze prawo zobowiązuje producentów takich produktów do informowania o zamiarze ich sprzedaży
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jeśli skład któregoś produktu budzi wątpliwości GIS, to

producent proszony jest o przedstawienie zaświadczenia, że towar spełnia kryteria żywności, a nie
jest np. lekiem. Takie zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych
lub w jednostce zajmującej się badaniami w tym zakresie, np. w Instytucie Żywności i Żywienia.
Oczywiście za badanie producent musi zapłacić.
I właśnie to wypomina nam Komisja Europejska. Jej zdaniem ewentualna konieczność wykonania
takich badań i ich koszty powinny leżeć po stronie państwa, a nie producenta. Bruksela żąda, abyśmy
zmienili niekorzystne z punktu widzenia producentów suplementów przepisy do końca kwietnia.
A jeżeli nie, to grozi nam postawieniem przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości - czytamy
w "DGP".
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