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Przedmiot: Petycja 1626/2012, którą złożyła Daniela Kosiński (Polska), w sprawie 
obrony medycyny naturalnej

1. Streszczenie petycji

W petycji krótko wzywa się do ochrony medycyny naturalnej w Europie. W tym względzie 
zawiera ona odniesienia do restrykcyjnej polityki EFSA w zakresie zdrowia i suplementów 
żywnościowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uwagi Komisji

W UE oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności są regulowane 
rozporządzeniem (WE) nr 1924/20061 (zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie 
oświadczeń”). W kontekście tego rozporządzenia pojęcie „oświadczenie żywieniowe” 
oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje 
związek pomiędzy żywnością (jej kategorią) lub jednym z jej składników a zdrowiem. 
Ponadto dokonano rozróżniania między następującymi oświadczeniami zdrowotnymi: (1) 
oświadczeniami o „funkcji”, (2) oświadczeniami o zmniejszaniu ryzyka choroby oraz (3) 
oświadczeniami odnoszącymi się do rozwoju i zdrowia dzieci. Zgodnie z art. 10 
rozporządzenia w sprawie oświadczeń oświadczenia zdrowotne mogą być obecne w obrocie 
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wyłącznie wówczas, gdy wydano w odniesieniu do nich zezwolenia na szczeblu UE.

Jeśli chodzi o oświadczenia o „funkcjach”, art. 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
oświadczeń przewiduje, że po ocenie naukowej przeprowadzonej przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, wspólnotowy wykaz dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych. W 
ramach procedury przyjmowania unijnego wykazu oświadczeń zdrowotnych Komisja 
otrzymała około 44 000 wpisów (tzw. identyfikatorów) dotyczących oświadczeń, które 
mogłyby uzyskać w przyszłości zezwolenie, wraz z dołączonymi warunkami mającymi do 
nich zastosowanie i odpowiednim uzasadnieniem naukowym. Różne sposoby podejścia 
stosowane przez państwa członkowskie oraz obecność podobnych lub identycznych 
oświadczeń stwarza konieczność ujednolicenia tych wpisów przez Komisję w ramach 
jednolitego wykazu 4637 identyfikatorów, który należy przedstawić EFSA do oceny.

W kontekście oświadczeń o „funkcjach” unijny wykaz dopuszczalnych oświadczeń 
zdrowotnych ustalono na mocy rozporządzenia (UE) nr 432/20121. W chwili przyjmowania 
wykazu zawierał on 222 oświadczenia zdrowotne (odnoszące się do 497 wpisów w wykazie 
ujednoliconym). Ponadto przyjęcie tego rozporządzenia spowodowało wprowadzenie 1630 
wpisów w części rejestru UE zawierającej niedopuszczone oświadczenia zdrowotne. 2078 
wpisów w wykazie ujednoliconym ma zostać poddanych ocenie EFSA lub analizie 
przeprowadzonej przez organ regulacyjny i wpisy te mogą być nadal używane. 

Rola EFSA w procesie decyzyjnym

Jedną z wiodących zasad rozporządzenia w sprawie oświadczeń jest to, że oświadczenia 
zdrowotne mogą być stosowane wyłącznie wówczas, gdy opierają się na ogólnie przyjętych 
danych naukowych i są nimi potwierdzone. Zadanie weryfikacji, czy przedłożone 
oświadczenia są potwierdzone naukowo powierzono EFSA, co zapewnia zharmonizowaną 
ocenę. Biorąc pod uwagę ocenę naukową prowadzoną przez EFSA oraz inne uzasadnione 
czynniki, to Komisja podejmuje ostateczną decyzję o wydaniu lub odmowie wydania 
zezwolenia w odniesieniu do oświadczenia. Komisja chciałaby zatem wyjaśnić, że chociaż 
w kontekście rozporządzenia w sprawie oświadczeń EFSA powierzono zadanie udzielania 
doradztwa naukowego, udzielenie zezwolenia wchodzi w zakres kompetencji Komisji. EFSA 
nie posiada żadnych kompetencji w zakresie podejmowania decyzji o ewentualnym 
udzieleniu zezwolenia w odniesieniu do oświadczeń zdrowotnych.

Ponadto zadanie EFSA dotyczące wydawania opinii naukowych w kontekście oświadczeń 
zdrowotnych jest zgodne z misją tego urzędu, który „ma zapewniać doradztwo naukowe oraz 
wsparcie naukowo-techniczne w zakresie prawodawstwa i polityki Unii we wszystkich 
dziedzinach, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności 
i pasz”. Ponadto Komisja podkreśla, że przy udzielaniu doradztwa naukowego EFSA wiążą 
przepisy rozporządzenia (WE) nr 178/2002. W szczególności EFSA musi przestrzegać zasad 
niezależności, przejrzystości i poufności.

Wprowadzenie do europejskich przepisów dotyczących zdrowia prawa do alternatywnych 
metod leczenia
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Jak wyjaśniono powyżej, rozporządzenie w sprawie oświadczeń, które ma zastosowanie do 
żywności, przewiduje trzy kategorie oświadczeń zdrowotnych: (1) oświadczenia o „funkcji”, 
(2) oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby oraz (3) oświadczenia odnoszące się do 
rozwoju i zdrowia dzieci. Komisja chciałaby podkreślić, że zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy 2000/13/WE1 etykietowanie i zastosowane metody etykietowania nie mogą 
przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania lub leczenia 
chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości. Podmioty prowadzące 
przedsiębiorstwa spożywcze muszą w każdym przypadku dopilnować, aby oświadczenia 
używane do promowania środków żywności nie stanowiły „oświadczeń medycznych”.

Przywrócenie właściwych proporcji w przepisach na temat oświadczeń żywieniowych 
i zdrowotnych

Komisja chciałaby podkreślić, że celem rozporządzenia w sprawie oświadczeń jest 
zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego z jednoczesnym 
zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Wprowadzenie procedury 
wydawania zezwoleń w przypadku oświadczeń zdrowotnych na szczeblu UE ma podwójny 
skutek – zapewnia równe warunki działania podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa 
spożywcze i jednocześnie chroni konsumentów p r z e d  wprowadzającymi w błąd 
oświadczeniami.
Komisja podkreśla, że podczas ustalania wykazu dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych 
przestrzegano przepisów rozporządzenia w sprawie oświadczeń, przyjętych przez 
współprawodawców.
Komisja podkreśla również, że brak zezwolenia na stosowanie oświadczenia nie stanowi 
zakazu sprzedaży produktów jako takich, lecz jedynie wpływa na sposób ich wprowadzania 
do obrotu.

Podsumowanie

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja nie może wskazać sposobów pozytywnego 
ustosunkowania się do wniosków składającej petycję.
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