
W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano
rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1393 z dnia
11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych
dopuszczalnych poziomów delta-9-tetrahydrokannabinolu
(Δ9-THC) w nasionach konopi i produktach z nich
uzyskanych.

Zgodnie z nowymi regulacjami, ustanowione zostały
następujące maksymalne limity zanieczyszczenia
żywności THC:

 Nasiona konopi – 3,0 mg/kg

 Zmielone nasiona konopi, (częściowo) odtłuszczone
nasiona konopi i inne produkty przetworzone/
uzyskane z nasion konopi, z wyjątkiem oleju z nasion
konopi – 3,0 mg/kg

 Olej z nasion konopi – 7,5 mg/kg

Najwyższy dopuszczalny poziom zanieczyszczenia odnosi
się do sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9 -THC)
i kwasu delta-9 tetrahydrokannabinolowego (Δ9 -THCA),
wyrażonej jako Δ9 -THC. Produkty przetworzone/
uzyskane z nasion konopi, o których mowa
w punkcie B, są natomiast w świetle przepisów
produktami przetworzonymi/uzyskanymi
wyłącznie z nasion konopi.

Rozporządzenie przewiduje czas na przygotowanie się
do nowych przepisów, ponieważ będzie ono stosowane od
1 stycznia 2023 r. Jednocześnie ustanowiono okres
przejściowy w odniesieniu do środków spożywczych
wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu przed datą
rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, które
mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej
trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

Z treścią rozporządzenia Komisji można zapoznać się pod
linkiem:

Niniejszy materiał został przygotowany w celu poinformowania Klientów kancelarii o określonych istotnych zmianach w prawie polskim i nie stanowi on porady prawnej dotyczącej konkretnej
sytuacji któregokolwiek z Klientów i nie powinien być traktowany przez Klientów jako porada. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami
prawnymi oraz ichmożliwymwpływem na działalność gospodarczą danego Klienta w Polsce, prosimy o kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawy.
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Nowe limity THC w żywności konopnej!

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32022R1393

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
zawartości THC w żywności konopnej, zapraszamy do
kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie
pytania.
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