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Θέμα: Αναφορά 1626/2012 της Daniela Kosinski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την υπεράσπιση της φυσικής ιατρικής

1. Περίληψη της αναφοράς

Εν ολίγοις, η αναφέρουσα ζητεί την προστασία των φυσικών μεθόδων ιατρικής στην 
Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται στην περιοριστική πολιτική της ΕΑΑΤ όσον αφορά 
τα συμπληρώματα υγείας και διατροφής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Στην ΕΕ, οι ισχυρισμοί για τη διατροφή και την υγεία διέπονται από τον κανονισμό
1924/20061 (εφεξής: «Κανονισμός για τους ισχυρισμούς για τη διατροφή και την υγεία»). Στο 
πλαίσιο αυτού του κανονισμού, η έννοια «ισχυρισμός υγείας» σημαίνει κάθε ισχυρισμό που
δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ ενός τροφίμου 
(κατηγορία) ή ενός συστατικού του και της υγείας. Επιπλέον, γίνεται διάκριση ανάμεσα 
στους ακόλουθους τύπους ισχυρισμών υγείας: (1) ισχυρισμοί «λειτουργίας», (2) μείωση του 
κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και (3) ισχυρισμοί που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την 
υγεία των παιδιών. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού, ισχυρισμοί υγείας μπορεί να 
υπάρχουν στην αγορά μόνο εάν έχουν εγκριθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

                                               
1 ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.
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Όσον αφορά τους ισχυρισμούς «βελτίωσης των λειτουργιών», το άρθρο 13 παράγραφος 3 του 
κανονισμού προβλέπει ότι η Επιτροπή εγκρίνει ένα κοινοτικό κατάλογο επιτρεπόμενων 
ισχυρισμών υγείας, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, και μετά από 
επιστημονική αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
τροφίμων (EFSA). Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του καταλόγου ισχυρισμών υγείας, 
η Επιτροπή διαθέτει περίπου 44.000 καταχωρήσεις (τα λεγόμενα IDs) που αντιστοιχούν σε 
ισχυρισμούς που μπορούν να επιτραπούν στο μέλλον και να συνοδεύονται από τους όρους 
που ισχύουν γι 'αυτούς και στις σχετικές επιστημονικές αιτιολογήσεις. Οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη, καθώς και η παρουσία παρόμοιων ή 
ταυτόσημων ισχυρισμών απαιτούν την ενοποίηση των εν λόγω εγγραφών από την Επιτροπή
σε ένα ενοποιημένο κατάλογο 4637 καταχωρήσεων (IDs) που υποβάλλονται στην ΕΑΑΤ για 
αξιολόγηση.

Στο πλαίσιο των ισχυρισμών «βελτίωσης των λειτουργιών», ο κατάλογος της ΕΕ των 
επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας εκπονήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
432/20121. Όταν ο κατάλογος αυτός εγκρίθηκε περιείχε 222 ισχυρισμούς υγείας (που 
αντιστοιχεί σε 497 συμμετοχές στον ενοποιημένο κατάλογο). Επιπλέον, η έγκριση αυτού του
κανονισμού οδήγησε στην εισαγωγή 1630 καταχωρήσεις στο κεφάλαιο των μη-εγκεκριμένων
ισχυρισμών υγείας τμήμα του μητρώου ΕΕ. 2078 καταχωρήσεις στον ενοποιημένο κατάλογο 
εξακολουθούν να χρήζουν αξιολόγησης από την EΑΑΤ ή να εξετάζονται από τη ρυθμιστική 
αρχή, και μπορεί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται .

Ο ρόλος της EΑΑΤ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Μία από τις βασικές αρχές του κανονισμού είναι ότι οι ισχυρισμοί υγείας μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον βασίζονται και τεκμηριώνονται από γενικώς αποδεκτά 
επιστημονικά στοιχεία. Το καθήκον της εξακρίβωσης εάν οι ισχυρισμοί τεκμηριώνονται 
επιστημονικά έχει αποδοθεί στην ΕΑΑΤ, εξασφαλίζοντας μια εναρμονισμένη εκτίμηση . 
Λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την EAΑΤ και 
άλλους αρμόδιους φορείς, η Επιτροπή είναι εκείνη η οποία παίρνει τελικά την απόφαση να 
επιτρέψει τον ισχυρισμό ή όχι. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα ήθελε να διευκρινίσει ότι, ενώ 
στο πλαίσιο του κανονισμού, η ΕΑΑΤ έχει το έργο της έκδοσης επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων, η χορήγηση άδειας εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής. Η EΑΑΤ δεν 
είναι σε καμία περίπτωση αρμόδια να λάβει απόφαση σχετικά με το εάν πρέπει ή όχι να 
επιτρέψει τους ισχυρισμούς υγείας.

Επιπλέον, το έργο της EΑΑΤ για την έκδοση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο 
των ισχυρισμών υγείας είναι σύμφωνο με την αποστολή της να «παρέχει επιστημονικές 
συμβουλές και επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για τη νομοθεσία και τις πολιτικές της 
Ένωσης σε όλους τους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια τροφίμων 
και ζωοτροφών». Επιπλέον, η Επιτροπή τονίζει ότι, κατά την έκδοση επιστημονικών 
συμβουλών, η EFSA δεσμεύεται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 
Ειδικότερα, πρέπει να τηρεί τις αρχές της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της 
εμπιστευτικότητας.

                                               
1 ΕΕ L 136 της 25.5.2012, σ. 1.
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Εισαγωγή δικαιωμάτων σε εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας στις κοινοτικές διατάξεις για την 
υγεία

Όπως εξηγείται ανωτέρω, ο κανονισμός για τους ισχυρισμούς για τη διατροφή και την υγεία,
που ισχύει για τα τρόφιμα, προβλέπει τρεις κατηγορίες ισχυρισμών υγείας: (1) «βελτίωσης 
των λειτουργιών», (2) μείωσης του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και ( 3 ) ισχυρισμών που 
αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών. Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/13/ΕΚ1, η επισήμανση 
και οι τρόποι που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να αποδίδουν σε τρόφιμο ιδιότητες πρόληψης, 
αγωγής και θεραπείας οποιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας ή να επικαλούνται τέτοιες 
ιδιότητες . Έτσι, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει, σε κάθε περίπτωση να 
εξασφαλίζουν ότι οι ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των τροφίμων δεν 
ισοδυναμούν με «φαρμακευτικούς ισχυρισμούς».

Αποκατάσταση της ισορροπίας στις διατάξεις σχετικά με ισχυρισμούς διατροφής και υγείας

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι ο κανονισμός αποσκοπεί να εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Η εισαγωγή μιας διαδικασίας έγκρισης των 
ισχυρισμών για την υγεία σε επίπεδο ΕΕ έχει το διπλό όφελος της δημιουργίας ίσων όρων 
ανταγωνισμού για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων, προστατεύοντας συγχρόνως 
τους καταναλωτές από παραπλανητικούς ισχυρισμούς .
Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις του κανονισμού που εγκρίθηκαν από τον συν-
νομοθέτη, τηρήθηκαν για την κατάρτιση καταλόγου των εγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας .
Τέλος, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η μη έγκριση ενός ισχυρισμού δεν ισοδυναμεί με 
απαγόρευση της εμπορευματοποίησης των προϊόντων αυτών, αλλά απλώς επηρεάζει τον 
τρόπο με τον οποίο διατίθενται στην αγορά.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει με ποιο τρόπο θα 
μπορούσε να ανταποκριθεί θετικά στα αιτήματα του αναφέροντος.

                                               
1 ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.


