PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

www.igifc.pl

15 czerwca 2021 r.

OŚWIADCZENIA
ZDROWOTNE I ŻYWIENIOWE
PRAWO I PRAKTYKA
PRAKTYCZNE WARSZTATY ON-LINE 3 h

Jak korzystać z listy
PENDING?
Jak opracować
uzasadnienie naukowe?
Co to jest znacząca ilość?
Oświadczenia dla dzieciczy można stosować te
z art. 13?
Czy można użyć
oświadczenie z negatywną
opinią EFSA?
Jakie stosować nazwę
marketingową która jest
oświadczeniem?

Jakie kary grożą za błędy
w oświadczeniach?
Oświadczenie zdrowotne
i lecznicze - różnice
„Bez kofeiny” - czy to jest
oświadczenie?
Kiedy informacja o składniku

Jedynym sposobem poinformowania konsumentów o
korzystnym wpływie produktu lub jego składnika na
zdrowie są oświadczenia. Wyroki sądów krajowych i TSUE
będące konsekwencją kontroli dowodzą, że cały czas są
kwestie wymagające wyjaśnienia i wskazania jak stosować
przepisy w praktyce.
To szkolenie dla każdego kto chce być na bieżąco z
wyzwaniami związanymi ze znakowaniem i reklamą
żywności „prozdrowotnej” i „funkcjonalnej” i suplementów
diety. Tematy dobraliśmy tak, żeby odzwierciedlały
najbardziej aktualne zagadnienia. Omówimy je w
praktyczny i syntetyczny sposób obrazując przykładami.
Zapraszamy
Zespół IGIFC

Szkolenie poprowadzi
IZABELA TAŃSKA

odżywczym nie jest
oświadczeniem?
IGI FOOD CONSULTING SP. Z O.O
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Prelegentka

PROGRAM

Izabela Tańska

10:00-11:30 Część I

Doradca ds. Prawa Żywnościowego,

1. Jak sprawdzić czy treść to oświadczenie funkcjonalne czy
nieswoista korzyść?

Prezes Zarządu IGIFC

2. Jak korzystać z register of questions EFSA i rejestru
oświadczeń Komisji Europejskiej?

Informacje organizacyjne

3. Jak korzystać z listy PENDING – gdzie szukać informacji?

Koszt: 600 PLN (+23 % VAT, za udział 1
osoby)

4. Jak zebrać uzasadnienie naukowe dla oświadczeń dla
BOTANICALS z listy PENDING?

RABAT 20% - przy zgłoszeniu i wpłacie do
14 maja 2021 r.

5. Czy negatywna opinia EFSA dla oświadczenia na
PENDING wyklucza jego stosowanie?

Koszt obejmuje: Udział w warsztatach,
możliwość zadawania pytań, prezentacje w
formie elektronicznej

6. Czy inspektor może kwestionować zmienioną treść
oświadczenia z listy PENDING?

Czas i miejsce:
15 czerwca 2021 r.
online platforma ClickMeeting
Zgłoszenia należy dokonać wypełniając
FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę
za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z
regulaminem uczestnictwa i akceptację jego
warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla IGI
Food Consulting do wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy.

Koordynator szkolenia

7. Czy oświadczenia funkcjonalne (art. 13) można stosować
na produktach przeznaczonych wyłącznie dla dzieci?
8. Jak prawidłowo podać informację o ilości środka
spożywczego niezbędnej do uzyskania efektu.
11.30-11.45 Przerwa
11.45-12.45 Część II
1. Pięć POZYTYWNYCH przykładów z rynku.
2. Analiza innych przykładów z rynku – naruszenie
przepisów i jak należy je poprawić.
3. Biodostępność i przyswajalność - kiedy oświadczenie, a
kiedy nie.
4. Kontrola oświadczeń – przedmiot kontroli, potencjalne
kary.

Ewelina Grzegorzewicz
biuro@igifc.pl

5. Nazwa marketingowa jako oświadczenie -warunki
stosowania.

+48 503 004 616

6. Praktyki w innych Państwach Członkowskich.
12.45-13.00 Q&A

Więcej o szkoleniu na www.igifc.pl
IGI FOOD CONSULTING SP. Z O.O
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