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The hemp industry is not only one of the fastest
growing in Poland, but also worldwide. New
products made with raw hemp material are
constantly appearing on the market, an example of
which are energy drinks with cannabidiol (CBD).
However, entrepreneurs planning to place these
products on the market must be prepared to answer
a number of questions.

The status of CBD in foodstuffs has been
unclear for many years. According to the strict
position of the sanitary inspectorate in Poland,
products with CBD may not be placed on the market
due to the restrictions stated in the content of the
Novel Food Catalogue. On the other hand, in recent
case law, the fact that an ingredient is not
mentioned in the Catalogue does not
automatically mean that the ingredient does
not have a history of consumption.

The issue of the safety of CBD as a novel food
(and consequently, verifying the possibility to use
this ingredient) was to be resolved by the
European Food Safety Authority (EFSA) by 30
April 2022. However, no opinion was issued and, on
7 June 2022, an announcement was published on
EFSA’s website stating that the evaluation of
cannabidiol has been put on hold due to gaps
in the data on its safety. The issues to be clarified
include CBD’s effects on drug metabolism as well as
the normal functioning of the liver, gastrointestinal
tract, endocrine system, nervous system, and
reproductive system.

From the perspective of placing energy drinks with CBD on

the market, an important issue is also the age of the target

consumer group. In November this year, the

Parliamentary Health Committee is to debate the

subject of consumption of energy drinks by

minors. This is not the first time this topic has been

discussed (the issue of child and adolescent consumption

of energy drinks has been raised, e.g. by representatives of

EU Member States at the meetings of the Working Group

on Foodstuffs, and has resulted in the current provisions

of Regulation 1169/2011, under which it is obligatory to

include the mandatory information "High caffeine content.

Not recommended for children or pregnant or breast-

feeding women" in the labelling of beverages with a high

caffeine content). However, it is possible that the sale

of this type of product will be limited to people

over the age of eighteen.

The safety aspect of combining high levels of
caffeine with CBD cannot be overlooked either. It is
necessary to evaluate the use of both ingredients in one
product in terms of the possible negative effects on
consumer health.

There are many doubts regarding placing CBD energy
drinks on the market. If you would like to start selling such
products, please do not hesitate to contact us.
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Z perspektywy wprowadzenia do obrotu tzw. energetyków

z CBD nie bez znaczenia pozostaje także kwestia wieku

docelowej grupy konsumentów. W listopadzie tego

roku sejmowa Komisja Zdrowia ma się bowiem

zająć zagadnieniem spożywania napojów

energetycznych przez osoby niepełnoletnie. Nie jest

to co prawda pierwsza dyskusja na ten temat (problem

spożywania napojów energetyzujących przez dzieci i

młodzież był sygnalizowany chociażby przez

przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej

podczas spotkań Grupy Roboczej ds. Środków

Spożywczych, a wynikiem tych rozmów są obowiązujące

przepisy rozporządzenia 1169/2011, zgodnie z którymi w

oznakowaniu napojów o wysokiej zawartości kofeiny

obowiązkowe jest zamieszczenie obowiązującego

komunikatu „wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się

stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących

piersią”), nie mniej jednak należy liczyć się z

potencjalną możliwością ograniczenia sprzedaży

tego typu produktów do osób powyżej

osiemnastego roku życia.

Branża konopna jest jedną z najszybciej
rozwijających się nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
W obrocie handlowym stale pojawiają się nowe
produkty wytworzone z wykorzystaniem surowca
konopnego, czego przykładem są m.in. napoje
energetyczne z dodatkiem kannabidiolu (CBD).
Przedsiębiorcy planujący wprowadzić omawiane
produkty do obrotu stają jednak przed wieloma
pytaniami.

Status CBD w środkach spożywczych od wielu
lat nie jest jasny. Zgodnie z rygorystycznym
stanowiskiem inspekcji sanitarnych w Polsce,
produkty o takim składzie nie mogą znajdować się w
obrocie z uwagi na treść Katalogu Nowej Żywności. Z
kolei w świetle najnowszego orzecznictwa brak
wymienienia składnika w Katalogu nie
stanowi automatycznie, że składnik ten nie
posiada historii spożycia.

Kwestia bezpieczeństwa CBD jako nowej
żywności (a w konsekwencji weryfikacja możliwości
stosowania tego składnika) miała zostać
rozstrzygnięta przez Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do 30 kwietnia
tego roku. Opinii jednak nie wydano, a 7 czerwca br.
na stronie internetowej EFSA opublikowano
komunikat informujący, że ocena kannabidiolu
została wstrzymana z uwagi na luki w danych
dotyczących jego bezpieczeństwa. Zagadnienia
wymagające wyjaśnienia to m.in. wpływ CBD na
metabolizm leków, prawidłowe funkcjonowanie
wątroby, przewodu pokarmowego, układu
hormonalnego, układu nerwowego oraz rozrodczość.
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Nie można pominąć także aspektu
bezpieczeństwa połączenia wysokiej
zawartości kofeiny z CBD. Konieczna jest ocena
stosowania obu składników w jednym produkcie pod
kątem ewentualnego negatywnego wpływu na
zdrowie konsumentów.

Kwestia wprowadzenia do obrotu napojów
energetycznych z CBD budzi wiele wątpliwości. Jeżeli
chcielibyście Państwo rozpocząć sprzedaż takich
produktów, zapraszamy do kontaktu.
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