Warszawa, dnia 2 2 września 2017 r.

Stanowisk
ko PASM
MI w zakrresie pro
ojektu zm
mian do ustawy
z dnia 25
5 sierpniia 2006 r.
r o bezp
pieczeństtwie żyw
wności
i żywien
nia (Dz. U.
U z 2017
7 r., poz. 149).
MI Polski Zw
wiązek Prooducentów
w Leków Be
ez Receptyy jako jeden
n z czterecch
PASM
Inicjaatorów obowiązują
o
ącej samo
oregulacji branży w zakresie reklam
m
supleementów diety,
d
mająąc na uwaadze przygotowywanny przez Ministerstw
M
wo
Zdrow
wia projekt, ze zrozu
umieniem przyjmuje
p
koniecznoś
k
ść przyjęcia
a rozwiązaań
legislacyjnych, które sswoim od
ddziaływan
niem obeejmie całłość rynk
ku
supleementów diety.
d
Cel ten powin
nien jednak
k zostać oosiągnięty za pomoccą
rozwiiązań ustawowych w
właściwie uzasadnion
u
nych, popraawnych legislacyjnie i
wywaażonych pod
p
kątem
m osiągnięęcia okreśślonych skkutków, ja
ak równieeż
zgodn
nych z obow
wiązującym
m prawem Unijnym.
PASM
MI stoi na sttanowisku,, iż dobrze przeprowa
adzona sam
moregulacja
a branży jesst
skuteecznym na
arzędziem w zakreesie wyeliminowaniia z rekllamy treści
wpro
owadzający
ych konsum
menta w błąd.
b
Kod
deks Dobryych Prakty
yk Reklam
my
Supleementów Diety, któóry zostałł wypracowany i pprzyjęty przez
p
firm
my
człon
nkowskie 4 największzych organiizacji zrzesszających ppodmioty działające
d
n
na
rynku
u suplemen
ntów dietyy zawiera kompleksow
k
we ureguloowania mające na cellu
osiągnięcie tego
o samego skutku, co
o przedstaw
wiony do kkonsultacjii branżoweej
Projeekt.
W miejsce
m
rozzwiązań p rzyjętych w Kodekssie, w Proojekcie po
ojawiają siię
propo
ozycje rozw
wiązań skkrajnie represyjnych wątpliwycch z punkttu widzeniia
praw
wodawstwa unijnego w tym np. nakaz umiieszczenia niebieskiego paska na
n
opako
owaniach suplementó
s
ów diety, bez względu
u na to, w jaakim kolorze jest sam
mo
opako
owanie lub
b zakaz użyywania tzw
w. „nazw parasolowy
p
ych” w odn
niesieniu do
d
supleementów diiety i innycch grup pro
oduktów.
PASM
MI stoi za
atem na sstanowisku
u przeniessienia zappisów z Kodeksu
K
d
do
noweelizowanej Ustawy maając na uw
wadze już wprowadzo
w
one zmiany
y z poziom
mu
30 sy
ygnatariuszzy Kodeksu
u stanowiąących 80 % rynku rreklamy su
uplementów
w
diety. W przypadku marekk parasolow
wych PASM
MI rekomennduje powołłanie zespołłu
doraddczego przy
y ministrzee właściwy
ym do spraaw zdrowiaa, oceniająącego przedde
wszysstkim ryzy
yko wprow
wadzenia konsumentó
k
ów w błądd co do właściwości
suplem
mentu diety
y, gdy zasto sowany zosstał człon wspólny
w
dla rróżnych kattegorii.
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PASM
MI zdecydowanie pop
piera wprow
wadzenie opłat
o
za nootyfikację, jak równieeż
uprosszczenie prrocedury nootyfikacyjn
nej i przeniesienie pełłnej odpow
wiedzialności
na po
odmiot wprrowadzająccy do obro
otu suplement diety. K
Kluczowa jednak
j
stajje
pionizacja Inspe
ekcji Sanitaarnej.
PASM
MI jest ró
ównież otw
warte na stworzenie regulacji dotycząceej substanccji
roślinnnych, któree mogą być stosowane w produkccji suplemenntów diety, na wzór list
obowiązujących m.in. w Beelgii, Rumun
nii czy we Włoszech. Podkreślam
my jednak, że
ż
lista powinna
p
uw
względniać lokalną sp
pecyfikę w zakresie sstosowania określonycch
substaancji w procesach wytw
twórczych oraz
o
aktualn
ne doniesiennia naukow
we w zakresie
stosow
wania ww. substancji
s
w suplemen
ntach diety.
Zdaniiem PASM
MI dążeniee do ochrony konsu
umentów przez reg
gulatora niie
powin
nno wywoływać efekktu zastraszenia i stw
worzenia w
wrażenia, iż konsumen
nt
ma do
oczynienia z produktaami skrajnie niebezpiiecznymi a jedynie wsskazywać, iż
supleementy diety są prod
duktami leg
galnymi, wy
ykazującym
mi efekt od
dżywczy lu
ub
inny fizjologiczn
f
ny, których
h celem jestt uzupełnienie diety.
******
PASMII Polski Związek Produucentów Leków Bez Re
ecepty prom
muje wśród społeczeństw
wa
odpow
wiedzialne samoleczenie
s
e produktó
ów
poprzez świadome i bezpieczne stosowanie
sklasyffikowanych jako Leki Bez R
Recepty. Dążyy do ustanaw
wiania odpowiiednich rozwiązań prawnycch
i system
mowych dla rozwoju
r
odpoowiedzialnego
o wykorzystan
nia leków OTCC jako jednego z elementó
ów
system
mu ochrony zdrowia.
PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejsk
kimi, których cele i działania są zbieżn
ne
ESGP – Eurropejskiego Stowarzyszen
nia
z działaalnością statutową PASSMI. Jest czzłonkiem AE
produccentów Leków
w OTC. Obeccnie Związek zrzesza 18 podmiotów: Aboca, Adam
med Consumer
Healthcare, A&D Ph
harma, Bayer, GSK, Johnson
n&Johnson, Klosterfrau, Om
mega Pharma
a Poland, Pfizeer,
arma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrrowie, Verco, Walmark.
Pierre‐‐Fabre, Polpha
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