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1. Peticijos santrauka

Peticijoje glaustai prašoma apsaugoti natūraliąsias medicinos priemones Europoje. Šiuo 
atžvilgiu peticijoje nurodoma Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) ribojamoji politika, 
susijusi su maisto papildais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisijos pastabos

Europos Sąjungoje teiginiams apie maistingumą ir sveikatingumą taikomos Reglamento 
(EB) Nr. 1924/20061 nuostatos (toliau – Teiginių reglamentas). Šiame Reglamente sąvoka 
„teiginys apie sveikatingumą“ reiškia bet kokį teiginį, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai 
teigiama ar užsimenama, kad esama ryšio tarp maisto produkto (kategorijos) ar vienos jo 
sudėtinių dalių ir sveikatos. Be to, išskiriami šie trys teiginių apie sveikatingumą tipai: 1) 
„veikimo“ teiginiai, 2) susirgimo pavojaus mažinimo teiginiai ir 3) teiginiai, kuriuose 
minimas vaiko vystymasis ir sveikata. Pagal Teiginių reglamento 10 straipsnį, teiginiai apie 
sveikatingumą rinkoje gali būti naudojami, tik jei yra patvirtinti ES lygmeniu. 
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Dėl „veikimo“ teiginių, Reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Komisija, 
laikydamasi reglamentavimo procedūros, kruopščiai patikrinusi ir tik gavusi Europos maisto 
saugos tarnybos mokslinį įvertinimą, patvirtina Bendrijos leistinų teiginių sąrašą. Vykdant 
Sąjungos leistinų teiginių apie sveikatingumą patvirtinimo procedūrą Komisijai buvo pateikta 
apie 44 000 įrašų (vadinamųjų ID) atitinkančių teiginius, kurie galėtų būti leidžiami ateityje, 
kartu su jiems galiojančiomis sąlygomis ir susijusiu moksliniu pagrindimu. Dėl skirtingų 
valstybėse narėse taikomų požiūrių ir dėl panašių ar identiškų teiginių, Komisijai teko šiuos 
įrašus sujungti į konsoliduotą 4637 ID sąrašą, kad galėtų jį pateikti Europos maisto saugos 
tarnybai įvertinti. 

Dėl „veikimo“ teiginių, ES leistinų teiginių apie sveikatingumą sąrašas nustatytas Reglamentu 
(ES) Nr. 432/20121. Kai šis sąrašas buvo patvirtintas, jame buvo 222 teiginiai apie 
sveikatingumą (atitinkantys 497 įrašus konsoliduotame sąraše). Be to, priėmus šį Reglamentą 
buvo įtraukti 1630 įrašai į ES registro skyrių leidimo neturintiems teiginiams apie 
sveikatingumą. 2078 įrašus konsoliduotame sąraše dar turi patvirtinti Europos maisto saugos 
tarnyba arba apsvarstyti reguliavimo institucija, ir galbūt jie bus naudojami toliau. 

Europos maisto saugos tarnybos vaidmuo priimant sprendimus

Vienas iš pagrindinių Teiginių reglamento principas yra tai, kad teiginius apie sveikatingumą 
galima naudoti, tik jei jie yra pagrįsti visuotiniai priimtais moksliniais įrodymais. Užduotis 
patikrinti, ar pateikti teiginiai yra moksliškai pagrįsti, skirta Europos maisto saugos tarnybai, 
kad būtų užtikrintas darnus jų vertinimas. Atsižvelgdama į Europos maisto saugos tarnybos 
atliktą mokslinį įvertinimą ir kitus teisėtus veiksnius, galiausiai Komisija turi priimti 
sprendimą leisti teiginį arba jo neleisti. Taigi, Komisija norėtų paaiškinti, kad nors pagal 
Teiginių reglamentą Europos maisto saugos tarnyba yra įgaliota teikti mokslines 
konsultacijas, leidimo suteikimas yra Komisijos kompetencija. Europos maisto saugos tarnyba 
nėra kompetentinga priimti sprendimą dėl teiginio apie sveikatingumą leidimo ar neleidimo.

Be to, Europos maisto saugos tarnybos užduotis teikti mokslines konsultacijas dėl teiginių 
apie sveikatingumą atitinka jos misiją „teikti mokslines nuomones ir mokslinę bei techninę 
paramą rengiant teisės aktus ir politiką, kurie turi tiesioginį ar netiesioginį poveikį maisto bei 
pašarų saugai“. Be to, Komisija pabrėžia, kad teikdama mokslinį patarimą, Europos maisto 
saugos tarnyba privalo laikytis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 nuostatų. T. y. ji turi laikytis 
nepriklausomumo, skaidrumo ir konfidencialumo principų.

Teisės į alternatyvius gydymo būdus įtraukimas į ES sveikatingumo nuostatas

Kaip jau paaiškinta pirmiau, maisto produktams galiojančiame Teiginių reglamente pateiktos 
trys teiginių apie sveikatingumą kategorijos: 1) „veikimo“ teiginiai, 2) susirgimo rizikos 
mažinimo teiginiai ir 3) teiginiai dėl vaiko vystymosi ir sveikatos. Komisija norėtų pabrėžti, 
kad pagal Direktyvos 2000/13/EB2 2 straipsnio 1 dalies b punktą, ženklinimas ir naudojami 
ženklinimo būdai nė vienam maisto produktui neturi priskirti gydomųjų ar profilaktinių 
savybių arba daryti nuorodą į jas. Todėl maisto tvarkymo subjektai visada turi užtikrinti, kad 
maisto produktams reklamuoti naudojami teiginiai neprilygtų „medicininiams teiginiams“. 
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Pusiausvyros atkūrimas nuostatose dėl teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą

Komisija norėtų pabrėžti, kad Teiginių reglamente siekiama užtikrinti veiksmingą vidaus
rinkos veikimą, kartu užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį. ES lygmeniu įvesta teiginių 
apie sveikatingumą leidimų procedūra turi dvejopą poveikį, nes sukuria vienodas sąlygas 
visiems maisto tvarkymo subjektams ir apsaugo vartotojus nuo klaidinančių teiginių. 
Komisija pažymi, kad Teiginių reglamento nuostatų, kurias priėmė viena iš teisėkūros 
institucijų, buvo laikomasi kuriant teiginių apie sveikatingumą, kuriems vartoti suteiktas 
leidimas, sąrašą. 
Galiausiai Komisija pabrėžia, jog tai, kad teiginiui nesuteiktas leidimas, dar nereiškia, kad 
apskritai draudžiama pardavinėti tokius produktus, tai tiesiog turi įtakos jų pardavimo 
būdams. 

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas paminėta, Komisija nemato galimybių teigiamai atsakyti į peticijos 
pateikėjos prašymus.“ 


