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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0291/2013, внесена от Мариян Рупник, със словенско 
гражданство, относно Кодекс алиментариус

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че в Нидерландия Кодекс Алиментариус е забранил 
публикациите за лечебните или успокояващите ефекти на билки, хомеопатични 
препарати, витамини и др. Той счита, че подобна практика застрашава избора на 
клиента. Позволяват се само онези природни лекарства, които са одобрени в 
литературата на лекарствената индустрия. Той счита, че това е нарушение на правата на 
потребителите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Комисията за Кодекс Алиментариус е създадена от Организацията на ООН за прехрана 
и земеделие (ФАО) и Световната здравна организация (СЗО) през 1963 г. Тя разработва 
хармонизирани международни стандарти за храните, насоки и кодекси с добри 
практики, за да се защити здравето на потребителите и да се гарантира прилагането на 
лоялни практики в търговията с храни. Комисията за Кодекс Алиментариус насърчава 
също така координацията на всички действия във връзка със стандартите за храните, 
предприемани от международни правителствени и неправителствени организации. 
Европейският съюз и неговите държави членки са членове на Комисията за Кодекс 
Алиментариус.
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Стандартите, насоките и кодексите, приети от Комисията за Кодекс Алиментариус, са 
доброволни и следователно не съдържат срокове за изпълнение, нито могат 
автоматично да бъдат преобразувани в обвързващо законодателство в дадена страна. 
Въпреки че са препоръки за доброволно прилагане от страна на членовете, в някои 
случаи стандартите на Кодекса все пак служат като основа за националното 
законодателство.

Насоките за хранителните добавки, съдържащи витамини и минерални (CAC/GL 55-
2005), приети през 2005 г., насърчават хората да си набавят необходимите им витамини 
и минерали чрез балансирана диета, препоръчват добавките да съдържат определени 
минимални количества витамини и минерали, изборът на витамини и минерали да се 
основава на съображения като например безопасност, биодостъпност и критерии за 
чистота, и да бъдат правилно етикетирани. Тези насоки не съдържат разпоредби за 
забраната на добавки на хранителни вещества. Те не касаят билките и природните 
лечебни средства.

Кодексът прие също Насоки относно хранителните и здравните претенции 
(CAC/GL 23-1997, преработени през 2004 г., последно изменени през 2013 г.), за да се 
избегне подвеждане на потребителите с неверни и необосновани претенции върху 
етикетите на храните, включително на хранителните добавки.

Всички текстове на Кодекс Алиментариус са публично и лесно достъпни на най-малко 
три езика (английски, френски и испански) на следния интернет адрес: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

Заключение

Комисията няма да бъде в състояние да помогне на вносителя за претенциите срещу 
Кодекс Алиментариус за продукти, които не са обхванати от този орган на ООН 
(природни лечебни средства като билки, хомеопатични препарати, продукти на 
аюрведическата медицина, традиционната медицина, китайската медицина).


