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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1626/2012, внесена от Даниела Косински, с полско 
гражданство, относно защитата на природната медицина

1. Резюме на петицията

Петицията накратко призовава за защита на природните лекарствени средства в Европа. 
Във връзка с това в нея става дума за ограничителната политика на Европейския орган 
за безопасност на храните (ЕОБХ) по отношение на и хранителните добавки и 
добавките за здравето.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Коментари на Комисията

В ЕС използването на хранителни и здравни претенции по отношение на храните се 
урежда от Регламент (ЕО) № 1924/20061 (наричан по-долу „Регламент за хранителните 
и здравните претенции“). В контекста на посочения регламент понятието „здравна 
претенция“ означава претенция, която заявява, създава впечатление или внушава, че 
съществува връзка между дадена храна (категория) или една от нейните съставки и 
здравето. Освен това се прави разлика между следните видове здравни претенции: 1) 
„функционални“ претенции; 2) претенции за намаляване риска от развитие на 
определено заболяване и 3) претенции, отнасящи се до развитието и здравето на децата. 
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В съответствие с член 10 от Регламента за хранителните и здравните претенции 
здравни претенции могат да присъстват на пазара, само ако са били разрешени на 
равнище ЕС. 

Що се отнася до „функционалните“ претенции, член 13, параграф 3 от Регламента за 
хранителните и здравните претенции предвижда, че Комисията приема списък на 
Общността на разрешени здравни претенции в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол  и след извършването на научна оценка от Европейския орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ). В рамките на процедурата за приемане на списък на 
Съюза на здравните претенции Комисията получи около 44 000 вписвания (т.нар. ID), 
съответстващи на претенции, които биха могли да бъдат разрешени в бъдеще, заедно с 
условията, които се прилагат по отношение на тях, и с позоваване на съответните 
научни обосновки. Различните подходи, приети от държавите членки, както и 
наличието на сходни или идентични претенции наложи консолидирането на тези 
вписвания от Комисията в консолидиран списък с 4 637 вписвания, който трябва да 
бъде представен за оценка на ЕОБХ. 

В контекста на „функционалните“ претенции списъкът на ЕС на разрешените здравни 
претенции беше създаден по силата на Регламент (ЕС) № 432/20121. Когато този списък 
беше приет, той съдържаше 222 здравни претенции (съответстващи на 497 вписвания в 
консолидирания списък). Освен това приемането на посочения регламент доведе до 
въвеждането на 1 630 вписвания в раздела с неразрешени здравни претенции на 
регистъра на ЕС. Все още предстои оценяването от ЕОБХ или разглеждането от 
регулатора на 2 078 вписвания в консолидирания списък,  като те могат да продължат 
да бъдат използвани. 

Ролята на ЕОБХ в процеса на вземане на решения

Един от водещите принципи на Регламента за хранителните и здравните претенции е, 
че здравните претенции могат да бъдат използвани, само ако се основават и 
потвърждават от общоприети научни доказателства. Задачата за проверка на това, дали 
подадените претенции са научно потвърдени, е възложена на ЕОБХ, с което се 
гарантира хармонизирана оценка. Накрая, като взема под внимание научната оценка, 
извършена от ЕОБХ, и други легитимни фактори, Комисията взема решение дали да 
предостави разрешение за претенцията или да откаже предоставянето на такова 
разрешение. Следователно Комисията би желала да поясни, че докато в контекста на 
Регламента за хранителните и здравните претенции на ЕОБХ се възлага задачата да 
предоставя научни консултации, предоставянето на  разрешение попада в обхвата на 
правомощията на Комисията. ЕОБХ няма никакви правомощия да взема решение 
относно това, дали да разрешава или не здравни претенции.

Освен това задачата на ЕОБХ да издава научни становища в контекста на здравните 
претенции е в съответствие с неговата мисия да „предоставя научни съвети и оказва 
научна и техническа помощ за законодателството и политиката на Съюза във всички 
сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите.“  Освен 
това Комисията подчертава, че при изготвянето на научни съвети ЕОБХ се подчинява 
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на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 178/2002. По-конкретно той трябва да спазва 
принципите на независимост, прозрачност и поверителност.

Въвеждане на права на алтернативни методи за лечение в здравните разпоредби на 
ЕС 

Както се обяснява по-горе, Регламентът за хранителните и здравните претенции, който 
се прилага към храните, предвижда три категории здравни претенции: 1) 
„функционални“ претенции; 2) претенции за намаляване риска от развитие на 
определено заболяване и 3) претенции, отнасящи се до развитието и здравето на децата. 
Комисията би желала да подчертае, че в съответствие с член 2, параграф 1, буква б) от 
Директива 2000/13/ЕО1 етикетирането и използваните методи не трябва да приписват 
на дадена храна свойството да предотвратява, лекува или излекува болест при хората, 
нито да се позовава на такива свойства. Следователно предприятията в хранителния 
сектор трябва във всеки случай да гарантират, че претенциите, използвани за 
популяризирането на хранителни продукти, не представляват „медицински претенции“. 

Възстановяване на равновесието в разпоредбите относно хранителните и здравните 
претенции

Комисията би желала да подчертае, че Регламентът за хранителните и здравните 
претенции цели да гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар, като в 
същото време се осигури високо ниво на защита на потребителите. Въвеждането на 
процедура за разрешаване на здравните претенции на равнище ЕС има две следствия: 
създава равнопоставени условия на конкуренция за предприятията в хранителния
сектор и същевременно защищава потребителите срещу подвеждащи претенции. 
Комисията подчертава, че разпоредбите на Регламента за хранителните и здравните 
претенции, приети от съзаконодателя, са били спазени при изготвянето на списъка на 
разрешените здравни претенции. 
Накрая, Комисията подчертава, че отказът на разрешение за дадена претенция не 
представлява забрана за търговията с продуктите като такива, а просто оказва влияние 
върху начина, по който те се предлагат на пазара. 

Заключение

В светлината на посоченото по-горе Комисията не може да идентифицира начин, по 
който да се отговори положително на исканията на вносителя на петицията. 
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