GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

JAK CZYTAĆ DANE W REJESTRZE?

Dane dotyczące produktu: „nazwa produktu”, „postać produktu”, „proponowana kwalifikacja”, „skład jakościowy”, „nazwa podmiotu powiadamiającego” wprowadzane są
do rejestru przez elektroniczny formularz powiadamiania wypełniony przez podmiot powiadamiający.
Dane dotyczące postępowania: w kolumnie „informacja o postępowaniu” oraz „uwagi” wprowadzone są przez Główny Inspektorat Sanitarny - interpretację zapisów
w rejestrze w kolumnie informacja o postępowaniu” oraz „uwagi” zestawiono w poniżej tabeli.

Informacja
o postępowaniu

NIE PROWADZONO
POSTĘPOWANIA

Uwagi

zaproponowana kwalifikacja jest prawidłowa

specyfikacja przedstawiona w powiadomieniu nie budzi zastrzeżeń co do kwalifikacji produktu

zrezygnowano z wprowadzania produktu do
obrotu

dalsze postępowanie notyfikacyjne nie będzie prowadzone ze względu na zaprzestanie
wprowadzania produktu do obrotu

powiadomienie wymaga uzupełnienia

w powiadomieniu są drobne nieścisłości, które na obecnym etapie notyfikacji nie budzą wątpliwości
co do kwalifikacji produktu

zaproponowana kwalifikacja nie istnieje w
przepisach prawa lub nie podlega
obowiązkowi powiadomienia

PWT– POSTĘPOWANIE
W TOKU

Interpretacja

mamy do czynienia ze środkiem spożywczym nie podlegającym obowiązkowi powiadomienia
(np. żywność ogólnego spożycia) lub produkt powinien być zgłoszony z inną kwalifikacją

zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (np. zachodzi podejrzenie, że produkt spełnia kryteria
produktu leczniczego; specyfikacja składników nie potwierdza prawidłowości kwalifikacji produktu;
zastosowano duże dawki o nieznanym oddziaływaniu na organizm itp.) rozstrzygniecie wątpliwości
wymaga dostarczenia dodatkowych informacji przez przedsiębiorcę

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

POSTĘPOWANIE
ZAKOŃCZONO

ZAWIERA SKŁADNIK
NIEDOZWOLONY
gdy pole status
pozostaje puste
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JAK CZYTAĆ DANE W REJESTRZE?

zaproponowana kwalifikacja jest prawidłowa

w toku postępowania ustalono, że przedsiębiorca prawidłowo zakwalifikował dany środek
spożywczy

odstąpiono od postępowania – firma
zrezygnowała z wprowadzania do obrotu

dalsze postępowanie wyjaśniające nie będzie prowadzone ze względu na zaprzestanie
wprowadzania produktu do obrotu

według opinii Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych jest produktem
leczniczym

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ocenił,
że produkt powinien być wprowadzony do obrotu jako produkt leczniczy

nie spełnia definicji lub wymagań dla
proponowanej kwalifikacji

mamy do czynienia ze środkiem spożywczym nie podlegającym obowiązkowi powiadomienia (np.
żywność ogólnego spożycia) lub produkt powinien być zgłoszony z inną kwalifikacją

nieautoryzowana nowa żywność

produkt zawiera nieautoryzowany składnik i przed wprowadzeniem do obrotu powinien być
zarejestrowany przez Komisję Europejską

przywołanie przepisu prawnego
wskazującego, że składnik jest niedozwolony

zawiera składnik, którego stosowanie jest zabronione

powiadomienie jest analizowane, ale nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie postępowania
lub powiadomienie zawiera braki formalne pole pozostaje puste

Rejestr zawiera dane od 2007 r.
Całkowitą odpowiedzialność za produkt objęty powiadomieniem i wskazany w rejestrze ponosi podmiot działający na rynku spożywczym zgłaszający powiadomienie.
Nadzór nad przedsiębiorcą działającym na rynku spożywczym sprawuje właściwy dla siedziby podmiotu Państwowy Powiatowy lub Graniczny Inspektor Sanitarny.
Główny Inspektor Sanitarny monitoruje powiadomienia w zakresie adekwatności deklarowanego w powiadomieniu składu i przedstawionej dokumentacji do zaproponowanej przez podmiot działający na rynku
spożywczym kwalifikacji –zgodnie z art. 30 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
W każdej chwili w przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa wobec podmiotu wprowadzającego do obrotu może zostać wszczęte odpowiednie postępowanie i aktualizacja wpisów w rejestrze.
Główny Inspektor Sanitarny nie weryfikuje jakości produktów zgłaszanych do rejestru ani nie autoryzuje ich obecności na rynku.

