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1. A petíció összefoglalása

A petíció röviden kéri a természetes gyógykészítmények védelmét Európában. Ebben a 
tekintetben utal az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság egészségügyi és étrend-
kiegészítőkkel kapcsolatos korlátozó politikájára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Bizottság észrevételei

Az EU-ban az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 
állítások használatát az 1924/2006/EK rendelet1 szabályozza (a továbbiakban: az egészségre 
vonatkozó állításokról szóló rendelet). Ezen irányelv összefüggésében az „egészségre 
vonatkozó állítás” bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott 
élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között 
összefüggés van. Ezenkívül az alábbi egészségre vonatkozó állításfajtákat különbözteti meg: 1. 
a szervezet működésével, 2. betegségek kockázatának csökkentésével, valamint 3. a 
                                               
1 HL L 404., 2006.12.30., 9. o.
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gyermekek egészségével és fejlődésével kapcsolatos állítások. Az egészségre vonatkozó 
állításokról szóló rendelet 10. cikkével összhangban egészséggel kapcsolatos állítások csak 
akkor lehetnek jelen a piacon, amennyiben azokat európai uniós szinten engedélyezték. 

A szervezet működésével kapcsolatos állításokat illetően az egészségre vonatkozó állításokról 
szóló rendelet előírja, hogy a Bizottságnak uniós listát kell elfogadnia az egészséggel 
kapcsolatos engedélyezett állításokról az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárásnak megfelelően, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által elvégzett 
tudományos értékelést követően. Az egészséggel kapcsolatos állítások uniós elfogadási 
eljárása keretében nagyjából 44 000 bejegyzést (úgynevezett egyedi azonosítókat) készítettek 
a Bizottság számára, amelyek a jövőben engedélyezhető állításoknak felelnek meg, hozzájuk 
kapcsolva a rájuk vonatkozó feltételeket és az idevágó tudományos indokolást. A tagállamok 
különböző megközelítései és a hasonló vagy azonos állítások szükségessé tették e 
bejegyzések egységesítését, így a Bizottság létrehozott egy 4637 egyedi azonosítót tartalmazó, 
egységes szerkezetbe foglalt jegyzéket, amelyet benyújtott az EFSA-hoz értékelésre. 

A szervezet működéséről szóló állításokat illetően az engedélyezett egészséggel kapcsolatos 
állítások uniós jegyzékét a 432/2012/EU1 rendelet határozta meg. E jegyzék elfogadásakor 
222 egészséggel kapcsolatos állítást tartalmazott (az egységes szerkezetbe foglalt jegyzék 497 
elemének megfeleltetve). Ezenfelül e rendelet elfogadása 1630 bejegyzés beillesztését 
eredményezte az uniós nyilvántartás egészséggel kapcsolatos nem engedélyezett állításokat 
tartalmazó szakaszába. Az egységes szerkezetbe foglalt jegyzékben 2078 bejegyzés továbbra 
is az EFSA értékelésére vagy a szabályozó felülvizsgálatára vár, és lehetséges, hogy továbbra 
is használható. 

Az EFSA szerepe a döntéshozatalban

Az egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet vezérelveinek egyike, hogy az 
egészséggel kapcsolatos állításokat csak abban az esetben lehet használni, amennyiben 
általánosan elfogadott tudományos bizonyítékon alapulnak. A benyújtott állítások 
tudományos megalapozottságának igazolása az EFSA feladata, ami összehangolt értékelést 
biztosít. Figyelembe véve az EFSA által elvégzett tudományos értékelést és más indokolt 
tényezőket, a Bizottság hozza a végső döntést az állítás engedélyezéséről vagy elutasításáról. 
Így a Bizottság tisztázni szeretné, hogy míg az állításokról szóló rendelet összefüggésében az 
EFSA feladata volt a tudományos tanácsadás, az engedélyek kiadása a Bizottság hatáskörébe 
tartozik. Az EFSA semmi esetre sem illetékes olyan döntés meghozatalában, hogy egy 
egészséggel kapcsolatos állítást engedélyezzenek vagy sem.

Ezenkívül az EFSA azon feladata, hogy az egészséggel kapcsolatos állításokra vonatkozóan 
tudományos véleményt készítsen, megfelel küldetésének, miszerint „tudományos tanácsokat 
ad és tudományos, illetve szakmai segítséget nyújt a közösségi törvényhozásnak és 
politikáknak minden olyan területen, amelynek közvetlen vagy közvetett hatása van az 
élelmiszerek és takarmányok biztonságára”. Ezenfelül a Bizottság hangsúlyozza, hogy a 
tudományos tanácsadás során az EFSA-t kötik a 178/2002/EK rendelet előírásai. Különösen a 
függetlenség, átláthatóság és bizalmasság elveit kell tiszteletben tartania.

                                               
1 HL L 136., 2012.5.25., 1. o.
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Az alternatív kezelés jogának beillesztése az európai uniós egészségügyi jogszabályokba

Az élelmiszerekre vonatkozó, egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet, mint azt az 
előbbiekben elmagyaráztuk, az egészséggel kapcsolatos állítások három kategóriáját 
különbözteti meg: 1. a szervezet működésével, 2. betegségek kockázatának csökkentésével, 
valamint 3. a gyermekek egészségével és fejlődésével kapcsolatos állítások. A Bizottság 
hangsúlyozni szeretné, hogy a 200/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja 1

értelmében a használatban lévő címkék és módszerek nem tulajdoníthatnak az 
élelmiszereknek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására alkalmas 
tulajdonságokat, és nem is utalhat ilyen tulajdonságokra. Így az élelmiszer-ipari 
vállalkozóknak minden esetben biztosítaniuk kell, hogy az élelmiszerek reklámozására 
használt állítások ne váljanak „orvostudományi állításokká”, 

Az élelmezéssel és az egészséggel kapcsolatos állításokról szóló rendelkezések egyensúlyának 
helyreállítása

A Bizottság szeretné kiemelni, hogy az egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet a 
belső piac eredményes működésének biztosítására törekszik magas szintű fogyasztóvédelem 
egyidejű biztosítása mellett. Az egészségre vonatkozó állítások uniós szintű engedélyezési 
eljárásának bevezetése kettős hatással jár: egyenlő esélyeket teremt az élelmiszer-ipari 
vállalkozók számára és megvédik a fogyasztókat a félrevezető állításokkal szemben. 
A Bizottság hangsúlyozza, hogy az egészségre vonatkozó állításokról szóló, a társjogalkotó 
által elfogadott rendelet rendelkezéseit tiszteletben tartották az egészséggel kapcsolatos 
engedélyezett állítások jegyzékének összeállításakor. 
Végezetül a Bizottság hangsúlyozza, hogy egy állítás engedélyezésének elutasítása nem 
jelenti a termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának megtiltását, csupán a reklámozás 
módját befolyásolja. 

Összegzés

A fentiek fényében a Bizottság nem tud lát módot arra, hogy pozitív választ adhasson a 
petíció benyújtójának kérelmére.

                                               
1 HL L 109., 2000.5.6., 29. o.


