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GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Przemysław Biliński
GIS -ZP - SD -4230 -268

lDBl I2l

I

S.P.R.P.

GAL L.P.M.Ł. Marek Spólka Jawna

ul. Krótka 4

61-0I2Poznań

W odpowiedzi na pismo złożonęprzez S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek Spółka Jawna
w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencj

i

znak,,

oraz

GIS-ZP-SD -4230-268lDBlI2 uprzejmie informuję, że

przyj*em do wiadomości powiadomienie o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terlorium
Rzecąrpospolitęj Polskiej suplementu diety

O

pn.

:

TRAN NORWESKI

produkcji ww. frrmy, przesłane w trybie art. 29 ust.
żywnościi żywienia (Dz. U. z 2010

Z

uwagi na brak

w

r.

1

ustawy z dńa 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Nr 136, poz.9I4 z późn. zm.).

dokumentacji pełnego wzoru oznakowania przedmiotowego produktu

prąlpominam, że szczegółowe wymagania odnośnie jakościzdrowotnej

i

zrrakowania suplementów diety

określa ustawa z dńa 25 sierpnia 2006 r. obezpieczeństwie żywnośc|lżylien]a?rozpo:?ądzenie Ministra
Zdrowia z dnia 9 października 2007

poz.I425

z

r.

w sprawie składu i oznakowania suplementów diety (Dz. U. nr 196,

późn, zm.), otaz rozporządzertie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia

10 lipca

2007 r. w sprawie znakowania środków spożrywczych (Dz. U. Nr I37,poz.966 zpóźn. zm.).

Zwracam również uwagę,

że stosowanie w

oznakowaniu, prezentaĄi i ręklamie środków

spozywczych oświadczeń Ąwieniowych i zdrowotnych w przekazach komercyjnych powinno byó zgodne

zrczporządzeniem

(WE) nr

192412006 Parlamentu Europejskiego i

2006 r, w sprawie oświadczeń żywieniowych

Rady z dnia 20

grudnia

i zdrowotnych dotyczących żywności(sprostowanię Dz.Urz.

UEL12z18.01.07).
Wskazuję równiez,
Europejskiego

i

Rady

z

iż w

świetleart. 17 Rozporządzenia (WE)

nr

178lżOOż Parlamentu

dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady

i

wymagania prawa

żywnościowego,powołującego Europejski lJrząd ds, Bezpieczęństwa Żywnościoraz ustanawiającego

procedury

w

zakresie bezpieczeństwa zywności(Dz.

U. UE L 31 z

0I.0ż.2002, str.l) całkowita

odpowiedzialnośó za jakośó zdrowotna środka spożywczeeo wprowadzanego do obrotu oraz treśćinformacji

umieszczonvch na iego opakowaniu lub prezentacji
wprowadzajacy środek spożywczy do obrotu.

DB
Do wiadomości droga elektroniczna:
PWIS. PGIS - wszvscv

i

reklamie ponosi producent bądź przedsiębiorca

