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Suġġett: Petizzjoni 1626/2012 imressqa minn Daniela Kosinski, ta’ ċittadinanza 
Polakka, dwar difiża tal-mediċina naturali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni titlob fil-qosor għall-protezzjoni tal-mediċini naturali fl-Ewropa. F’dan ir-
rigward, hija tirreferi għall-politika restrittiva tal-EFSA fir-rigward ta’ supplimenti tas-saħħa u 
tal-ikel.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Fl-UE, l-użu ta’ stqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel huwa rregolat 
mir-Regolament (KE) Nru 1924/20061 (minn hawn ’il quddiem: ‘ir-Regolament dwar l-
Istqarrijiet). Fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament, il-kunċett ‘stqarrija dwar vantaġġ għas-saħħa’ 
jfisser kwalunkwe stqarrija li tiddikjara, tissuġġerixxi jew timplika li teżisti relazzjoni bejn l-
ikel (kategorija) jew wieħed mill-kostitwenti tiegħu u s-saħħa.  Barra minn hekk, issir 
distinzjoni bejn it-tipi ta’ stqarrijiet dwar vantaġġ għas-saħħa li ġejjin: (1) stqarrijiet ta’ 
‘funzjoni’, (2) stqarrijiet li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u (3) stqarrijiet li jirreferu 
għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal. Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament dwar l-istqarrijiet, 
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stqarrijiet dwar vantaġġ għas-saħħa jistgħu jkunu preżenti biss fis-suq jekk ikunu ġew 
awtorizzati fil-livell tal-UE. 

Rigward l-istqarrijiet ta’ ‘funzjoni’, l-Artikolu 13(3) tar-Regolament dwar l-Istqarrijiet 
jipprovdi li l-Kummissjoni għandha tadotta, bi skrutinju, lista Komunitarja ta’ stqarrijiet dwar 
vantaġġ għas-saħħa permessi skont il-proċedura regolatorja, u wara li titwettaq evalwazzjoni 
xjentifika mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA). Fil-qafas tal-proċedura 
għall-adozzjoni tal-lista tal-Unjoni tal-istqarrijiet dwar vantaġġ għas-saħħa, il-Kummissjoni 
ġiet provduta b’madwar 44 000 entrata (hekk imsejħa IDs) li jikkorrispondu għal stqarrijiet li 
jistgħu jiġu awtorizzati fil-futur u akkumpanjati mill-kundizzjonijiet li japplikaw għalihom u 
ġustifikazzjoni xjentifika rilevanti. L-approċċi differenti adottati mill-Istati Membri kif ukoll 
il-preżenza ta’ stqarrijiet simili jew identiċi kienu jirrikjedu l-konsolidazzjoni ta’ dawn l-
entrati mill-Kummissjoni f’lista kkonsolidata ta’ 4637 ID li għandha tintbagħat lill-EFSA għal 
valutazzjoni. 

Fil-kuntest ta’ stqarrijiet ta’ ‘funzjoni’, il-lista tal-UE ta’ stqarrijiet dwar vantaġġ għas-saħħa 
permessi ġiet stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 432/20121. Meta ġiet adottata din 
il-lista, kien fiha 222 stqarrija dwar vantaġġ għas-saħħa (li jikkorrispondu għal 497 entrata fil-
lista kkonsolidata). Barra minn hekk, l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament wassal sabiex 
jiddaħħlu 1630 entrata fit-taqsima mhux awtorizzata tal-istqarrijiet dwar vantaġġ għas-saħħa 
tar-Reġistru tal-UE. 2078 entrata fil-lista kkonsolidata għad iridu jiġu evalwati mill-EFSA jew 
jiġu kkunsidrati mir-regolatur, u jistgħu jibqgħu jintużaw. 

Ir-rwol tal-EFSA fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet

Wieħed mill-prinċipji gwida tar-Regolament dwar l-Istqarrijiet huwa li l-istqarrijiet dwar 
vantaġġ għas-saħħa jistgħu jintużaw biss jekk ikunu bbażati fuq u ssostanzjati minn evidenza 
xjentifika aċċettata b’mod ġenerali. Il-kompitu li jivverifika jekk l-istqarrijiet dwar vantaġġ 
għas-saħħa sottomessi humiex sostanzjati xjentifikament ġie attribwit lill-EFSA, u b’hekk tiġi 
żgurata valutazzjoni armonizzata. Meta jitqiesu l-valutazzjoni xjentifika mwettqa mill-EFSA 
u fatturi leġittimi oħra, hija l-Kummissjoni li fl-aħħar tieħu d-deċiżjoni li tawtorizza l-
istqarrija jew li tirrifjuta li tagħmel dan. Għalhekk, il-Kummissjoni tixtieq tikkjarifika li 
filwaqt li fil-kuntest tar-Regolament dwar l-Istqarriji, l-EFSA ġiet attribwita l-kompitu li 
toħroġ pariri xjentifiċi, l-għoti tal-awtorizzazzjoni taqa’ fil-kompetenza tal-Kummissjoni. L-
EFSA mhija bl-ebda mod kompetenti li tieħu deċizjoni dwar jekk tawtorizzax stqarrijiet dwar 
vantaġġ għas-saħħa jew le.

Barra minn hekk, il-kompitu tal-EFSA li toħroġ opinjonijiet xjentifiċi fil-kuntest ta’ stqarrijiet 
dwar vantaġġ għas-saħħa huwa f’konformità  mal-missjoni tagħha li ‘tipprovdi pariri 
xjentifiku u appoġġ xjentifiku u tekniku għal-leġiżlazzjoni u l-politiki tal-Unjoni fl-oqsma 
kollha li għandhom impatt dirett jew indirett fuq is-sigurtà tal-ikel jew tal-għalf.’ Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni tenfasizza li meta toħroġ parir xjentifiku, l-EFSA hija marbuta bid-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 178/2002. B’mod partikolari, għandha tirrispetta l-
prinċipji ta’ indipendenza, trasparenza u kunfidenzjalità.
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L-introduzzjoni ta’ drittijiet għal metodi ta’ trattament alternattivi fid-dispożizzjonijiet tas-
saħħa tal-UE

Kif spjegat hawn fuq, ir-Regolament dwar l-Istqarrijiet, li japplika għall-ikel, jipprovdi għal 
tliet kategoriji ta’ stqarrijiet dwar vantaġġ għas-saħħa: (1) stqarrijiet ta’ ‘funzjoni’, (2) 
stqarrijiet li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u (3) stqarrijiet li jirreferu għall-iżvilupp 
u s-saħħa tat-tfal. Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li skont l-Artikolu 2(1)(b) tad-
Direttiva 2000/13/KE1, it-tikkettar u l-metodi użati m’għandhomx jattribbwixxu lill-ebda 
prodott tal-ikel, il-kwalità li jipprevjeni, jittratta jew jikkura marda umana, jew jirreferu għal 
kwalitajiet simili. Għalhekk, l-operaturi tan-negozju tal-ikel għandhom, fi kwalunkwe każ, 
jiżguraw li l-istqarrijiet użati biex jippromwovu l-prodotti tal-ikel ma jammontawx għal 
‘stqarrijiet mediċinali’. 

Ir-restawr tal-bilanċ fid-dispożizzjonijiet dwar l-istqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li r-Regolament dwar l-Istqarrijiet għandu l-għan li jiżgura 
l-funzjonament effettiv tas-suq intern, filwaqt li fl-istess ħin jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-konsumatur. L-introduzzjoni ta’ proċedura ta’ awtorizzazzjoni għall-istqarrijiet dwar
vantaġġ għas-saħħa fil-livell tal-UE għandha l-effett doppju li toħloq kundizzjonijiet ekwi 
għall-operaturi tan-negozju tal-ikel filwaqt li tipproteġi l-konsumaturi kontra stqarrijiet 
qarrieqa. 
Il-Kummissjoni tenfasizza li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar l-Istqarrijiet, adottat 
mill-koleġiżlatur, ġew rispettati fl-istabbiliment ta’ lista ta’ stqarrijiet dwar vantaġġ għas-
saħħa. 
Finalment, il-Kummissjoni tenfasizza li n-nuqqas ta’ awtorizzazzjoni ta’ stqarrija ma 
tammontax għal projbizzjoni fuq il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti bħala tali, iżda 
sempliċement taffettwa l-mod kif jiġu kummerċjalizzati. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika mezzi biex tirrispondi 
b’mod pożittiv għat-talbiet tal-petizzjonanta. 
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