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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1626/2012, ktorú predkladá Daniela Kosinski, poľská štátna 
občianka, o ochrane prírodnej medicíny

1. Zhrnutie obsahu petície

V petícii sa stručne žiada o ochranu prírodnej medicíny v Európe. V tomto ohľade poukazuje 
na reštriktívnu politiku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), pokiaľ ide 
o zdravotné a potravinové doplnky.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Poznámky Komisie

V EÚ sa používanie výživových a zdravotných tvrdení o potravinách riadi nariadením (ES) 
č. 1924/20061 (ďalej len „nariadenie o tvrdeniach“). V kontexte tohto nariadenia pojem 
zdravotné tvrdenie je každé tvrdenie, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že 
existuje súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím. 
Ďalej sa rozlišuje medzi týmito typmi zdravotných tvrdení: (1) „funkčné“ tvrdenia, (2) 
tvrdenia o znížení rizika ochorenia a (3) tvrdenia, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí. 
V súlade s článkom 10 nariadenia o tvrdeniach môžu byť zdravotné tvrdenia prítomné na trhu, 
len pokiaľ boli schválené na úrovni EÚ. 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.
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Pokiaľ ide o „funkčné“ tvrdenia, v článku 13 ods. 3 nariadenia o tvrdeniach sa uvádza, že 
Komisia prijme zoznam povolených zdravotných tvrdení Spoločenstva v súlade s novým 
regulačným postupom s kontrolou a po vedeckom zhodnotení, ktoré vykoná úrad EFSA. 
V rámci procesu prijatia zoznamu zdravotných tvrdení Únie dostala Komisia okolo 44 000 
hesiel (tzv. ID) zodpovedajúcich tvrdeniam, ktoré môžu byť v budúcnosti schválené 
a doplnené podmienkami, ktoré sa na ne vzťahujú, a príslušnými vedeckými odôvodneniami. 
Rozličné prístupy prijaté členskými štátmi, ako aj výskyt podobných alebo rovnakých tvrdení 
si vyžiadal, že heslá konsolidovala Komisia do konsolidovaného zoznamu 4 637 hesiel ID, 
ktorý bude predložený EFSA na zhodnotenie. 

V kontexte „funkčných“ tvrdení bol zoznam povolených zdravotných tvrdení EÚ založený na 
základe nariadenia (EÚ) č. 432/20121. Keď bol zoznam prijatý, obsahoval 222 zdravotných 
tvrdení (ktoré zodpovedajú 497 heslám v konsolidovanom zozname). Prijatie tohto nariadenia 
navyše viedlo k vloženiu 1 630 hesiel v časti neschválených zdravotných tvrdení registra EÚ. 
2 078 hesiel z konsolidovaného zoznamu má ešte zhodnotiť EFSA alebo preskúmať regulačný 
orgán a môžu sa ďalej používať. 

Úloha úradu EFSA v rozhodovacom procese

Jednou z hlavných zásad nariadenia o tvrdeniach je, že zdravotné tvrdenia môžu byť použité 
iba vtedy, keď sa zakladajú na všeobecne uznávaných vedeckých dôkazoch a sú nimi 
podložené. Úloha overiť, či sú predložené tvrdenia vedecky podložené, bola pridelená úradu 
EFSA, ktorý zabezpečí harmonizované posudzovanie. Po zohľadnení vedeckého posúdenia, 
ktoré uskutoční EFSA, a iných opodstatnených faktorov je na konečnom rozhodnutí Komisie, 
či tvrdenie schváli alebo ho zamietne. Preto by chcela Komisia ujasniť, že zatiaľ čo v kontexte 
nariadenia o tvrdeniach má EFSA za úlohu získať vedecký názor, schvaľovanie patrí do 
právomocí Komisie. EFSA nie je v žiadnom prípade oprávnený rozhodovať o schválení či 
nechválení zdravotného tvrdenia.

Okrem toho je úloha EFSA vydávať vedecké názory v kontexte zdravotných tvrdení v súlade 
s jeho poslaním poskytovať vedecké poradenstvo a vedeckú a technickú podporu pre právne 
predpisy a politiku Únie vo všetkých oblastiach, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na 
bezpečnosť potravy alebo krmív. Komisia navyše zdôrazňuje, že pri vydávaní vedeckého 
poradenstva je EFSA zaviazaný ustanoveniami nariadenia (ES) č. 178/2002. Obzvlášť musí 
dodržiavať zásady nezávislosti, transparentnosti a dôvernosti.

Zavedenie práv na alternatívne liečebné metódy do ustanovení EÚ týkajúcich sa zdravia

Ako už bolo vysvetlené, v nariadení o tvrdeniach, ktoré sa uplatňuje na potraviny, sa 
stanovujú tri kategórie zdravotných tvrdení: (1) „funkčné“ tvrdenia, (2) tvrdenia o znížení 
rizika ochorenia a (3) tvrdenia, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí. Komisia by chcela 
zdôrazniť, že v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) smernice 2000/13/ES2 nemôžu značenie 
a používané spôsoby pripisovať akejkoľvek potravine vlastnosť uvádzajúcu, že u ľudí pôsobí 
preventívne, liečivo, alebo lieči chorobu, prípadne sa odvoláva na takéto vlastnosti. 
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sa teda musia v každom prípade ubezpečiť, že 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 136, 25.5.2012, s. 1.
2 Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.
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tvrdenia, ktoré propagujú potraviny, nie sú aj medicínskymi tvrdeniami. 

Obnovenie rovnováhy ustanovení o výživových a zdravotných tvrdeniach

Komisia by rada zdôraznila, že cieľom nariadenia o tvrdeniach je zabezpečiť efektívne 
fungovanie vnútorného trhu, ale zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. 
Zavedenie schvaľovacích procesov pre zdravotné tvrdenia na úrovni EÚ má dvojaký účinok 
vytvorenia rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a ochrany 
spotrebiteľov pred zavádzajúcimi tvrdeniami. 
Komisia zdôrazňuje, že ustanovenia nariadenia o tvrdeniach, ktoré boli prijaté 
spoluzákonodarcom, boli zohľadnené pri zostavovaní zoznamu schválených zdravotných 
tvrdení. 
Komisia napokon zdôrazňuje, že neschválenie tvrdenia neznamená zákaz komercializácie 
výrobkov ako taký, ale iba ovplyvní spôsob, akým sú uvedené na trh. 

Záver

S ohľadom na uvedené fakty Komisia nevie nájsť spôsob, ako kladne odpovedať na 
požiadavky predkladateľky petície. 


