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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1626/2012, adresată de Daniela Kosinski, de cetățenie poloneză, privind 
apărarea medicinii naturale

1. Rezumatul petiției

Petiția solicită pe scurt protejarea medicinii naturale în Europa. În această privință, se face 
referire la politica EFSA corespunzătoare în domeniul sănătății și al suplimentelor alimentare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Observațiile Comisiei

În UE, înscrierea de mențiuni nutriționale și de sănătate pe produsele alimentare este 
reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1924/20061 (denumit în continuare: „Regulamentul 
privind mențiunile”). În contextul acestui regulament, termenul „mențiune de sănătate” 
înseamnă orice mențiune care declară, sugerează sau implică existența unei relații între un 
aliment (categorie) sau unul dintre constituenții săi și sănătate. În plus, se face distincție între 
următoarele tipuri de mențiuni de sănătate: (1) mențiuni „funcționale”, (2) mențiuni privind 
reducerea riscului de îmbolnăvire și (3) mențiuni privind dezvoltarea și sănătatea copiilor. În 
conformitate cu articolul 10 din Regulamentul privind mențiunile, mențiunile de sănătate pot 
fi prezente pe piață numai dacă au fost autorizate la nivelul UE. 
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Referitor la mențiunile „funcționale”, articolul 13 alineatul (3) prevede adoptarea de către 
Comisie, în viitor, a unei liste comunitare a mențiunilor de sănătate permise în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control și după efectuarea unei evaluări științifice de către 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). În cadrul procedurii de adoptare 
de către Uniune a listei mențiunilor de sănătate, Comisiei i s-au furnizat în jur de 44 000 de 
intrări (așa-numite ID-uri) corespunzătoare mențiunilor care ar putea fi autorizate în viitor și 
însoțite de condiții de aplicare și de justificare științifică relevantă. Diferitele abordări ale 
statelor membre, precum și prezența unor mențiuni similare sau identice a necesitat 
consolidarea acestor intrări de către Comisie într-o listă consolidată de 4 637 de ID-uri, care 
urma să fie prezentate EFSA pentru evaluare. 

În contextul mențiunilor „funcționale”, lista UE de mențiuni de sănătate permise a fost 
stabilită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 432/20121. La momentul adoptării, această listă 
conținea 222 de mențiuni de sănătate (corespunzând unui număr de 497 de intrări în lista 
consolidată). În plus, adoptarea acestui regulament a condus la includerea a 1 630 de intrări în 
secțiunea de mențiuni de sănătate neautorizate a Registrului UE. 2 078 de intrări de pe lista 
consolidată urmează să fie evaluate de EFSA sau să fie luate în considerare de către 
autoritatea de reglementare, putând fi utilizate în continuare. 

Rolul EFSA în procesul decizional

Unul dintre principiile directoare ale Regulamentului privind mențiunile este acela că 
mențiunile de sănătate pot fi utilizate numai dacă au la bază și sunt justificate de probe 
științifice general acceptate. Sarcina verificării justificării științifice a mențiunilor prezentate a 
fost atribuită EFSA, asigurându-se astfel o evaluare armonizată. Ținând seama de faptul că 
evaluarea științifică a fost efectuată de EFSA și de alți factori legitimi, Comisia este cea căreia 
îi revine decizia finală de autorizare sau respingere a mențiunii. Astfel, Comisia ține să 
clarifice că, în contextul Regulamentului privind mențiunile, în timp ce EFSA i s-a atribuit 
sarcina de emitere a unui aviz științific, acordarea autorizației intră în sfera de competențe a 
Comisiei. EFSA nu are nicio competență decizională privind autorizarea sau neautorizarea 
mențiunilor de sănătate.

În plus, sarcina EFSA de a emite opinii științifice în contextual mențiunilor de sănătate este 
conformă cu misiunea sa de „a furniza aviz științific și de a acorda de suport tehnic pentru 
legislația și politicile UE în toate domeniile care au un impact direct sau indirect asupra 
siguranței alimentare și nutriționale”.  În plus, Comisia subliniază faptul că, atunci când emite 
un aviz științific, EFSA este obligată să respecte prevederile Regulamentului (CE) 
nr. 178/2002. În special, aceasta trebuie să respecte principiile independenței, transparenței și 
confidențialității.

Introducerea drepturilor la metode alternative de tratament în prevederile UE din domeniul 
sănătății

După cum se menționează mai sus, Regulamentul privind mențiunile aplicabile alimentelor 
prevede trei categorii de mențiuni de sănătate: (1) mențiuni „funcționale”, (2) mențiuni 
privind reducerea riscului de îmbolnăvire și (3) mențiuni privind dezvoltarea și sănătatea 
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copiilor. Comisia dorește să sublinieze faptul că, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) 
litera (b) din Directiva 2000/13/CE1, etichetarea și metodele utilizate nu trebuie să atribuie 
produselor alimentare proprietăți de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor umane, sau să 
facă referire la astfel de proprietăți. Astfel, operatorii din sectorul alimentar trebuie să se 
asigure în orice caz că mențiunile utilizate pentru promovarea produselor alimentare nu sunt 
„mențiuni medicinale”. 

Restabilirea echilibrului în prevederile privind mențiunile nutriționale și de sănătate

Comisia dorește să sublinieze faptul că Regulamentul privind mențiunile vizează asigurarea 
funcționării eficiente a pieței interne, asigurând în același timp un nivel de protecție ridicat 
consumatorilor. Introducerea unei proceduri de autorizare a mențiunilor de sănătate la nivelul 
UE prezintă efectul dublu al creării unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii 
din sectorul alimentar, protejând totodată consumatorii împotriva mențiunilor înșelătoare. 
Comisia subliniază că prevederile Regulamentului privind mențiunile adoptat de colegiuitor 
au fost respectate prin constituirea unei liste a mențiunilor de sănătate autorizate.  
În final, Comisia subliniază faptul că neautorizarea unei mențiuni nu conduce la interzicerea 
comercializării produselor ca atare, ci afectează foarte puțin modul în care acestea sunt 
comercializate. 

Concluzie

În lumina celor prezentate mai sus, Comisia nu reușește să identifice mijloace prin care să 
răspundă pozitiv la cererile petiționarului. 
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