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dotyczy: uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (projekt z dnia 2g.a2.2ozz t.) numer w wykazie prac
RCL UD łss
Szanowni Państwo,

działając w imieniu lzby Gospodarczej" FARMACJA POLSKA" przedstawiamy
stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie zywności
i żywienia (projekt z dnia 23.t2.2o22 t.), numer w wykazie prac RCL UD +gs (dalej
jako: ,,Projekt").

I. Obowiązkowe ostrzeżenia przyprezentacji suplementów diety.

Zgodnie z Projektem prezentacja suplementów diety miałaby ulec istotnym
ograniczeniom, w szczególności poprzez nńożenie obowiązku zawarcia informacji o
następującej treści: Suplement dieĘ jest środkiem spożywczam, którego celem jest
uzupełnienie normalnej dieĘ. Suplement dieĘ nie ma tałaściuości leczniczych. Co
istotne, suplementy diety są jedyną kategorią produktu co do której ustawodawca
t ozw aża wprowadzenie takiego obowią zka jlż na etapie samej prezentacji.

Zvtaca naszą uwagę, że zastosowanie proponowanych regulacji w przypadku samej
prezentacji suplementów diety prowadzić będzie do problemów interpretacyjnych.
Zarlwno w ustawie, jak i w Projekcie brak jest definicji legalnej ,,prezentacji".
W przypadku przyjęcia - w naszej ocenie zbyt szerokiego - rozumienia ,,prezentacji"
należałoby ptzyjąó, że każde wystawienie suplementu diety na półkę w sklepie
powodowałoby konieczność umieszczenia przy nich odpowiednich informacji, co jest
faktycznie niewykonalne.

Takie sformułowanie przepisu wiąże się ponadto z poważnymi wątpliwościami
interpretacyjnpni, a w konselo^rencji moze prowadzió do jego nieprawidłowych
interpretacji i stosowania. O ile w przypadku reklamy obliczenie jej powierzchni nie
budzi wątpliwości, o tyle w przypadku prezentacji (np. na regałach) jednoznaczne

określenie tej powierzchni będzie powodować problemy.

Jednocześnie biorąc pod uwagę inne obowiązki wynikające z Projektu,w szczegilności
dot. oznakowania suplementów diety, cel Projektu zostanie spełniony bez
wprowadzania do datkowych obostrzeń dotyczących prezentacji.
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Tym samym, w naszej ocenie wymóg dotyczący zamieszczania ostrzeżenia w
przytrladku samej prezentacji suplementu diety powinien zostać
wykreślony z ustaw5r.

W przypadku nieuwzględnienia powyższego, wnosimy o zawatcie w Projekcie
definicji legalnej ,,prezentacji" wyłączającej ze swojego zakresu:
umieszczenie suplementów diety na ekspozycji stacjonarnej, a także w
cennikach (także on-line).

il. Ograniczenia w zakresie dzialalności aptek i punktów
aptecznych.

Projekt przewiduje istotne ograniczenie w sposobie prezentacji i reklamy suplementów
dietyw aptekach i punktach aptecznych poprzezi

1. ograniczenie możliwości prezentacji suplementów diety wyłącznie do
wydzielonych miejsc umieszczony ch w polu widzenia kupuj qceg o, które muszq
być oddńelone od miejsc, na których sq prezentouane produkty lecznicze,
tuyroby medycme i kosmeĘki, i nie mogq majdotaać się w bezpośrednim
s qsiedztwie punktu ob sług i klientą.

2. zakazprowadzenia reklamy suplementów diety.

Przed odniesieniem się do propozycji nowych regulacji prawnych w powfszym
zakresie pragniemy podkreślić szczegil|ny charakter działalności jaka prowadzona jest
ptzezaptekę. W naszej ocenie istotnym dla rozważań na temat spełnienia celu Projektu
jest fakt, że zńożenie i prowadzenie Apteki obwarowane jest wieloma regulacjami
prawnymi.

Wymogi te obejmują wszystkie obszary działalności apteki - począwszy od konieczności
spełnienia restrykcyjnych wymogów sanitarnych dla lokalu apteki, poptzez obowiązek
bieżącej kontroli warunków przechowywania produktów, kończąc na wysokich
lcrłalifikacjach zawodowych pracowników apteki. Apteka jest ponadto placówką, która
może byó w szerokim zakresie nadzorowana i kontrolowana przez organy państwowe.

Taki model działania aptek zapewnia, że w trakcie wizyty w aptece pacjent ma
możliwość zasięgnięcia opinii osoby posiadającej wysoki stopień wiedzy w zakresie
m.in. chemii oraz farmakognozji. Tym sam5rm, mając na względzie cel ustawy, czyli
wzrost świadomości konsumentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa stosowania
produktów, personel apteki jest najbardziej odpowiednim źródłem informacji dla
pacjenta.

Jak wskazane zostało w uzasadnieniu do Projektu: Potuszechna dostępność
suplementów dieĘ orąz u)szechobecny i intensytana proces reklamowy zachęcajqcy
do ich spożryusania pousoduje, że sq one zbyt chętnie nabyusane przez konsumentóta
(zwłąszczą u: oUtew poząąptecmum). Tym samym zasadne jest doprowadzenie do
sytuacji, w której sprzedaż produktów z kategońi suplementów diety będzie odbywała
się częściej w warunkach umożliwiających konsultację z osobą posiadającą
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odpowiednią wiedzę. Uchwalenie przepisów w brzmieniu zgodnp z projektem
ptzeczy temu celowi.

W naszej ocenie wprowadzenie tak szerokich ograniczeń w zakresie
działalności apteki w konselcwencji doprowadzi do skutku odmiennego niż

\ zarnierzony cel ustaw;r, czyli do przeniesienia sprzedaży z aptek do\ sklepów wielkopowierzchniowych, a także sklepów internetowych (w tym
zagranicznych), względem których mozliwość sprawowania kontroli jest jedynie

iluzoryczna, Z perspektywy bezpieczeństwa konsumentów dzialanie to jest
niepożądane, chociaźhy z uwagi na brak pełnej kontroli nad łańcuchem dostaw
produktów w sklepach internetowych.

Ponadto, odnosząc się do ograniczeń w zakresie możliwości prezentacji suplementów
diety, należy zaznaczyć, że ustawodawca podjął ju;ż działania w celu
oddzielenia suplementów dieĘ od produktów leczniczych (uide par. 4 ust.
z pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrovńa z dnia z7 października 2oz2 t.
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. [r. poz.
z363)). Tym samym, Projekt w zakresie, w którlrm wskazuje na obowiązek prezentacji
suplementów diety w taki sposób, aby były one oddzielone od miejsc, na których są
prezentowane równiez wyroby medyczne i kosmetyki rozszerza dotychczasowe
obowiązki podmiotów prowadzących apteki względem obowiązków nałożonych
przywołanym r ozp or ządzeniem.

Zv,łracamy uwagę, iżrozpotządzenie weszło w zycie 3 grudnia 2c.22 r., a przedsiębiorcy
prowadzący apteki mają czas 6 miesięcy od tego dnia na dostosowanie działalności
apteki wymagań określonych w tym rozporządzeniu. Tym samym kolejna zmiana dot.
w]rmogów w zakresie prezentacji wpłynie zlacząco na trwające obecnie w wie]u
aptekach i punktach aptecznych procesy wdrozenia wymogów wynikających
z rozpotządzenia, w tym generując kolejne koszty po stronie przedsiębiorców
prowadzących apteki.

Biorąc pod uwagę resztę wytycznych dotyczących reklamy suplementów diety
wprowadzanych Projektem, zakaz prowadzenia reklamy w aptekach i punktach
aptecznych jest niecelowy. Po pierwsze, konsument widząc reHamę, która zawiera
odpowiednie ostrzezenie o braku działania leczniczego suplementu diety będzie
dostatecznie poinformowany o statusie tego produktu. Po drugie, w przypadku
powzięcia ptzez konsumenta jakichkolwiek wątpliwości będzie on miał mozliwość
zasięgnięcia opinii osoby posiadającej specjalistyczną wiedzę.

Ponadto, pragniemy wskazaó, iz wprowadzenie dodatkowych ograniczeń i zakazilw w
zakresie prezentacji i suplementów dietyw tylko niektórych rodzajach placówek, w tym
aptekach i placówkach aptecznych, stanowi naruszenie zasady równoŚci
przedsiębiorców, która znajduje swoje oparcie w art. 3z Konstytucji RP.

Mając na względzie pov,ryższe, ograniczenie prezentacji suplementów diety
w aptekach i punktach aptecznych należywykreślić z Projektu.
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III. Ograniczenia w zakresie marek parasolowych oraz używania
znaków mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodów
medycznych

Projekt wprowadza równiez istotne ograniczenia reklamy i prezentacji suplementów
dietypoprzezwprowadzeniezakazuwykorzystywania:

1. przedmiotów, maków, symboli mogqcych budńć skojarzenia z
ruy konyla ąniem zaus o du lekar za, lekar za denĘ sĘ, farmaceuĘ, te chnika
farmaceuĘcntego, felczera, pielęgniarki, położnej, rątousniką
medycmego, diagnosĘ laboratoryjnego, fizjoterapeutU, dieteĘka,
specjalisĘ zdrousią publicznego oraz innych osób usykonujqcych ząwód
medycmy, w tUtTl stetoskopu, aparatu do mźerzenia ciśnienia, łóżka,
sprzętu do ćwiczeń fiĄ oterapeuĘ cmy ch, wagi, taśmy antropometry cznej ;

2. nie usprowądzą w błqd co do usłąściwości lub stątusu suplementu diety
przez zątpieranie usspólnego głównego członu z nąnDq tałasnq albo
potlsszechnie stosotlsąnq warobu medycmego, produktu leczniczego lub
usspólnego znąku graficmego lub towarowego, kształtu graficmego lub
opakotaania taykorzystujqcego podobieństuso z oznączeniem usyrobu
medy cmeg o lub pr o duktu lecniczeg o.

W obecnpn brzmieniu zapis doprowadzi do sytuacji, w której niezgodne z prawem
będzie m.in.:

a) zamieszczenie na oznakowaniu suplementu diety logotypu producenta który w
portfolio oferowanych przez siebie produktów ma, obok suplementów diety,
również produkty |ecznicze czy wyroby medyczne,

b) zamieszczenie w reHamie lub w oznakowaniu suplementu diety logotypu bądź
nazwy producenta, działającego w kilku branzach - w tym leczniczej - w sytuacji,
gdy mieszczą się one w nazńef oznaczeniu produktu.

Mając na względzie przepisy Projektu dotyczące w5łaźnego ozltaczantia
suplementów diety, należy przyląó, iż zaproponowane rozwiązanie jest
zbyt rygorystyczne i zbędne.

W naszej ocenie zmiana sposobu reHamy suplementów diety, a także doprecyzowanie
obowiązków w zakresie oznakowania produktów w pełni niweluje ryzyko pomyłki w
zakresie co do właściwości lub statusu suplementu diety.

Ponadto na|eĘ zaawaĘó, że przepisy prawa nie zabraniają wprowadzania do obrotu
przezten sam podmiot różnych kategorii produktów, natomiast przepisy Ustawy z dnia
30 czerwca 2ooo r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U . z 2o2l r. poz. 324 zp6źn.
zm.) dają przedsiębiorcom narzędzia umożliwiające im m.in. obniżenie kosztów
promocji produktu lub przedsiębiorstwa, a ta|źe ułatwienie wprowadzania nowych
produktów na rynek. Takim narzędziem jest praktyka polegająca na oznaczaniu
produktów lub usług jednego podmiotu wspólnym, tym samym znakiem towarowym.
W przypadku produktów leczniczych Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Komunikacie z dnia
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24 vfiześnia zotg roku w sprawie wytycznych dotyczących nazewnictwa produktów
leczniczych przeznaczonych dla ludzi uznał za dopuszczalne stosowanie tzw. nazw
parasolowych także w odniesieniu do produktów leczniczych w przypadku tozszetzenia
asortymentu poprzez dodanie wspólnego członu w nazwie dla kolejnego produktu
leczniczego z inną substancją cz}mną (w stosunku do uprzednio zarejestrowanego
produktu |eczniczego) w ramach tej samej, bądź innej grupy farmakoterapeutycznej,
pod warunkiem zastosowania wskazanego w Komunikacie schematu.

Mając na uwadze powyższe, skoro nawet w odniesieniu do produktów
leczniczych, pod pewnymi warunkami, dopuszczalne jest stosowanie tzw.
nazw parasolow5rch, to w naszej ocenie takie działanie tym bardziej
powinno być dopuszczalne w stosunku do suplementów diety.

Nie kwestionujemy zasadności ograniczenia możliwości wprowadzenia konsumentów
w błąd co do kategorii danego produktu, zwŁaszcza pomiędzy produktami leczniczymi
a suplementami diety, ale taki cel jest osiągany poprzez obowiązek umieszczenia na
oznakowaniu przedmiotowych produktów dodatkowego wskaźnika, jakim jest

,,suplement diety" a także zamieszczania odpowiednich ostrzeżeń w rek]amie
produktów tej kategorii.

W zńązku z pov,lyższ\łn, wnosimy o zmianę zapisów w taki sposóbo aby
vlyłączyć z zakazlu tzw. marki parasolowe oraz elemenĘ będące
elementami nazw producentów.

W przypadku nieuwzględnienia powyzszego, wnosimy o zawarcie w Projekcie przepisu
rvyłączającego jego zastosowanie w stosunku do dotychczas funkcjonujących na ryrnku
znaków towarowych służących do oznaczania tzw. marek parasolowych.

Alternatyrłmie, z uwagi na czasochłonnośó procesu zmiany dotychczasowych nazw,
oznakowania, materiałów reklamowych, a także wyprzedania posiadanych stanów
magaz}mo\Ąrych u producentów wnosimy o wyznaczenie w tlrm zakresie okresu na
dostosowanie działalności nie krótszego niż z lata od dnia wejścia w życie nowelizacji.

fV. uwagi w zakresie zmienianych art. 1oo, ro3 i 1o4 dotyczących
przepisów karnych:

. W art. 1oo ust. r uchyla się pkt 3 a w art. 1o3 ust. t po pkt z dodaje się pkt 2aw
brzmieniu: ,,-Ll)prolDądza po raz piertuszy do obrotu środek spożryuczy, o którym
mowa"w art. 29 ust. l, bez powiadomienia Głóunego Inspektorą Sąnitarnego, Lu tam
prowadzi prezentację i reklamę tąkich środków spożywczych"

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy konsekwencją wprowadzenia do obrotu środka
spozywczego, o którym mowa w art. z9 ust. t ustawy, bez powiadomienia GIS będzie
kara pi eni ężna zamiast dotychczas owej kary grzywny.

Biorąc pod uwagę proponowany mozliwy do wymierzenia za to naruszenie wymiar kary

- stukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jest to bardzo dotkliwa
sankcja dla producentów. Należy zauważyó, że w katalogu produktów objętych
powiadomieniem GIS w trybie art.29 ust. 1ustawy, poza suplementami diety są takŻe
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inne kategorie produktów, Dp. żywność wzbogacona, preparaty do popzątkowego

żywienia niemowląt, preparaty do dalszego zywienia niemowląt wytworzone z

hydrolizatów białkowych, żywnośó specjalneg o przeznaczenia medycznego czyli także
produkty nalezące do kategorii żywności specjalnego przeznaczenia dla
poszczególnych grup konsumentów.

Objęcie tak wysoką karą pieniężną za brak pońadomienia GIS wszystkich kategorii
produktów wskazanych w art. z9 ust. r ustawy wiąże się z dużyn ryzykiem dla
producentów, zwłaszcza tych, w portfolio których znajduje się kilka z tych kategorii
produktów.

. Att. tog częśćwspólna otrzymuje brzmienie ,,-podlegakarze pieniężnej u tuysokości
do stukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodąrce narodotuej
za rok p opr zedzaj qcy,...."

Wśród katalogu naruszeń określonych w art. ro3 ust. r jako pierwsze w pkt r
wymienione jest ,,nieprzestrzeganie wyrragań w zakresie znakowania środków
spożywczych, w tym prezentacji, reklamy i promocji..." określonych środków.

W prąrpadku stwierdzenia naruszenia dotyczącego oznakowania produktu taka kara
jest zbyt dotkliwa dla producentów i wiąże się z dużym ryzykiem kwestionowania
komunikacji znajdującej się w oznakowaniu produktu, także tej przekazywanej w
ramach dobrowolnych informacji o żywności.

Objęcie tą sankcją produktów nieprawidłowo oznakowanych jest zbyt restrykcyjne
i moze vlykaczaópozazasadę proporcjonalności określoną w art. 7b KPA. Zważywszy,
żew zozt r. przeciętne miesięczne w)magrodzenie w gospodarce narodowej stanowiło

4g44,7g zł to w przeliczeniu na jego stukrotność maksymalny możliwy wymiar kary to

4g4 47g zł. Zńększenie wymiaru kary z3o krotności przeciętnego wynagrodzenia czyli
ok r5o tys. zł do roo krotności przeciętnego wynagrodzenia to bardzo duza zmiana i
moze stwarzaó ryzyko finansowe (a nawet utratę płynności finansowej) dla
producentów.

. W art. Lo4 ,ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Kary pieniężne, o którychmowaw ąrt. 7o3

wymierza w drodze decyzji, właściwy państwollsy potuiatowy lub granicmy
inspektor sanitarny ze względu na miejsce popełnienia czynu" otaz ,,uchyla się ust. z
i3"
Zmiana w trybie prowadzenia postępowania przez organy inspekcji sanitarnej
wynikająca z tego, że kary (po wejściu w życie zmienianej ustawy) będzie nakładał
powiatowy inspektor, a nie jak dotychczas wojewódzki inspektor, może nieść vlyższe

ryzyko dla biznesu i zaburzenie obiektywnej oceny sytuacji.

Dodatkowo, poważną zmianą, zktltąnie sposób się zgodzić, jestwykreŚlenie zart.lo4
ustępu z o przesłankach branych pod uwagęprzy ustalaniu wysokości kary pieniężnej
tj. przepisu ,,IJstalĘqcwysokośćkary pieniężnej,właściwy państwouy wojeusódzki
inspektor sanitarny utlszględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zaulinienią i
ząkres naruszenia, doĘchczasouq dńałąlność podmiotu dńałĘqcego ną rynku
spozawczam i wielkość produkcjź zakładu."
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Usunięcie tego ustępu znacznie rozszetzy możliwości interpretacyjne organu co do

wysokości kury, będzie oznaczńo też brak mozliwości argumentacjiprzez producenta
dotyczącej zakresu naruszenia, stopnia zawinienia, szkodliwości czynu (np. w
przypadku kwestionowania oznakowania, które nie ma wpływu na bezpieczeństwo
zdrowotne konsumenta).

W praktyce taka zmiana oznaczaó będzie, że w ptzypadku podmiotów, które w roku
poprzedzającym osiągnęły niski dochód ze względu na małą produkcję, lub dopiero
rozpoczęły działalnośó, brak przesłanki uwzględniającej wielkość produkcji oznaczać
może w przypadku tak wysokiej kary utratę płynności finansowej lub inne negat5rwne

konsekwencje.

Podobnie w przypadku przesłanki dotyczącej stopnia zawinienia, jej usunięcie
oznaczaóbędzie brak możliwości odróżniania takich sytuacji, kiedy to nieprawidłowośó
wystąpiła nieumyślnie, od takich, kiedy to podmiot celowo i świadomie dokonał
naruszenia. Brak przesłanek do wyrrrierzenia kar pieniężnych to także brak
stopniowania wysokości kary i większa uznaniowośó organów, bez odniesienia się
faktycznych powodów zawinienia oraz brak pewności, że wymietzona kara będzie
proporcjonalna, czy nie będzie nadmierna i czy na pewno będzie uwzględniać wagę

stwierdzonego narus zenia.

W naszej opinii miarkowanie kary, tj. ustalenie jej wysokości, jest zależne od
uwzględnienia stopnia szkodliwości czynu, stopnia zawinienia i zakresu naruszenia,
dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku spożywczym i wielkości
produkcji zakładu, bezvlzg!ędnie powinno zostać utrz5rmane.

W sytuacji, kiedy art. ro4 ust. 1 utrzyma zaproponowane w zmienianej ustańe
brzmienie, wówczas ust. z tego artykrrłu mógłby brzmieć: ,,2. UstalĘqc
tagsokość kary pieniężnej, ułaściwy pańshaowy potuiatotuy lub państwouy
granicnty inspektor sanitarny uwzględnia stopień szkodlhuości czynu, stopień
ząwinienia i ząkres nąruszenia dofuchczasowq dńałąlność podmiotu dńałajqcego ną

ry nku sp o ży w c zy m i w ielko ś ć pr o dukcj i zakł adu. "

Ponadto, istotną zmianą jest, że kary będzie wyrrrierzał PPIS właściwy ze względu na
miejsce popełnienia czynu. W tym miejscu należałoby wyjaśnió, czy to oznacza, Że

każdy powiatowy inspektor sanitarny będzie mógł prowadzić postępowanie i
wymierzaó kary np. jeśli stwierdzi nieprawidłowości w oznakowaniu produktu
kontrolowanego na obszarze swojego działania, a nie jak dotychczas, kiedy w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sprawa ptzekazywana była do właŚciwego
PPIS ze względu na miejsce prowadzenia działalności ptzezproducenta.

Przedstawiając powyzsze, zwTacam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie uwag
przedstawionych pr7,ez Izbę Gospodarczą,,FARMACJA POLS KA"
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