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Om: Andragende 1626/2012 af Daniela Kosinski, polsk statsborger, om beskyttelse af 
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1. Sammendrag

Andragendet opfordrer kort til beskyttelse af naturmedicin i Europa. Andrageren henviser til 
EFSA's restriktive politik på området for helsekost og kosttilskud.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens bemærkninger

"I EU er anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer reguleret i 
forordning (EF) nr. 1924/20061 (i det følgende "anprisningsforordningen"). I denne 
forordning forstås der ved udtrykket "sundhedsanprisning" enhver anprisning, der angiver, 
indikerer eller antyder, at der er sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller 
en af dens bestanddele og sundhed. Desuden sondres der mellem følgende typer 
sundhedsanprisninger: 1) funktionsanprisninger, 2) anprisninger af en reduceret risiko for 
sygdom og 3) anprisninger, der henviser til børns udvikling og sundhed. Ifølge 
anprisningsforordningens artikel 10 må sundhedsanprisninger kun forekomme på markedet, 
hvis de er blevet godkendt på EU-plan. 
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Med hensyn til funktionsanprisningerne er det i artikel 13, stk. 3, i anprisningsforordningen 
fastsat, at Kommissionen skal vedtage en EF-liste over tilladte anprisninger efter 
forskriftsproceduren med kontrol, efter at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) har foretaget en videnskabelig vurdering. I forbindelse med proceduren for vedtagelse 
af en EU-liste over sundhedsanprisninger fik Kommissionen forelagt omkring 44 000 
posteringer (såkaldte ID'er) svarende til anprisninger, som kunne godkendtes fremover, 
ledsaget af de betingelser, der gælder for dem, og den relevante videnskabelige begrundelse. 
Medlemsstaternes forskellige tilgange samt forekomsten af enslydende eller identiske 
anprisninger nødvendiggjorde, at Kommissionen foretog en konsolidering af disse posteringer 
til en konsolideret liste på 4 637 ID'er, der kunne forelægges EFSA til vurdering. 

Hvad angår funktionsanprisningerne, så blev EU-listen over tilladte sundhedsanprisninger 
fastlagt i forordning (EU) nr. 432/20121. Da denne liste blev fastlagt indeholdt den 222 
sundhedsanprisninger (svarende til 497 posteringer i den konsoliderede tekst). Desuden førte 
vedtagelsen af denne forordning til, at der indføjedes 1 630 posteringer i sektionen for ikke-
godkendte sundhedsanprisninger i EU-registret. Der er stadig 2 078 posteringer på den 
konsoliderede liste, der endnu ikke er blevet vurderet af EFSA eller behandlet af 
reguleringsmyndigheden, og som fortsat kan anvendes. 

EFSA's rolle i beslutningsprocessen

Et af de vejledende principper i anprisningsforordningen er, at der kun må anvendes 
sundhedsanprisninger, hvis de er baseret på og underbygget af almindeligt anerkendte 
videnskabelige data. Opgaven med at kontrollere, om indgivne anprisninger er videnskabeligt 
underbygget, er overdraget til EFSA, der skal sikre en harmoniseret vurdering. Det er 
Kommissionen, der til sidst på grundlag af EFSA's videnskabelige vurdering og andre 
berettigede faktorer, beslutter, om de enkelte anprisninger skal godkendes eller ej. 
Kommissionen ønsker derfor at præcisere, at mens EFSA i anprisningsforordningen er pålagt 
den opgave at udarbejde videnskabelige udtalelser, så henhører beføjelsen til at tildele 
godkendelser under Kommissionen. EFSA er på ingen måde beføjet til at træffe en beslutning 
om godkendelse af sundhedsanprisninger eller afvisning heraf.

Den opgave, EFSA er tildelt med at udarbejde videnskabelige udtalelser om 
sundhedsanprisninger, er i overensstemmelse med selve dens formål, nemlig at "give 
videnskabelig rådgivning og støtte i forbindelse med EU-lovgivning og -politikker på alle 
områder, som har direkte eller indirekte betydning for fødevarevare- og fodersikkerheden". 
Desuden understreger Kommissionen, at EFSA ved afgivelsen af videnskabelige udtalelser er 
bundet af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 178/2002. Især skal EFSA respektere 
principperne om uafhængighed, gennemsigtighed og fortrolighed.

Indførelse af ret til alternative behandlingsmetoder i EU's sundhedsbestemmelser

Som forklaret ovenfor omfatter anprisningsforordningen, som gælder for fødevarer, tre 
kategorier sundhedsanprisninger: 1) funktionsanprisninger, 2) anprisninger af en reduceret 
risiko for sygdom og 3) anprisninger, der henviser til børns udvikling og sundhed. 
Kommissionen vil gerne understrege, at mærkningen og dennes nærmere udformning ifølge 
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artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2000/13/EF1 ikke må tillægge et levnedsmiddel egenskaber 
til forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af 
sådanne egenskaber. Fødevareproducenter skal under alle omstændigheder sikre, at 
anprisninger, der anvendes til at markedsføre fødevarer ikke udgør medicinske anprisninger. 

Genetablering af balancen mellem bestemmelser om ernærings- og sundhedsanprisninger

Kommissionen vil gerne understrege, at anprisningsforordningen har til formål at sikre, at det 
indre marked fungerer tilfredsstillende, samtidig med at der sikres et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau. Indførelsen af en godkendelsesprocedure for 
sundhedsanprisninger på EU-plan har den dobbelte virkning, at der skabes lige vilkår for 
fødevareproducenterne, og at forbrugernes samtidig beskyttes mod vildledende anprisninger. 
Kommissionen understreger, at bestemmelserne i anprisningsforordningen, der er vedtaget af 
Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union i forening, er overholdt ved 
opstillingen af listen over godkendte sundhedsanprisninger.  

Endelig understreger Kommissionen, at et afslag på godkendelse af en anprisning ikke udgør 
et forbud mod at markedsføre det pågældende produkt som sådant, men alene angår den 
måde, hvorpå det markedsføres, 

Konklusion

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen ikke finde noget grundlag for at give et 
positivt svar på andragerens anmodning." 
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