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Om: Andragende 0291/2013 af Marjan Rupnik, slovensk statsborger, om Codex 
Alimentarius

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Codex Alimentarius i Nederlandene har forbudt at udgive eller skrive 
om de helbredende eller lindrende effekter af urter, homøopatiske præparater, vitaminer osv. 
Han føler, at kundens valg er truet ved en sådan praksis. Kun de former for naturmedicin, der 
er anerkendt af medicinalindustriens litteratur, kan tillades. Han anser dette for et brud på 
forbrugernes rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

“Codex Alimentarius-Kommissionen blev etableret af FN's Fødevare- og 
Landbrugsorganisation (FAO) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i 1963. Den 
udvikler harmoniserede internationale fødevarestandarder, retningslinjer og normer for at 
beskytte sundheden for forbrugere og sikre fair praksis i handlen med fødevarer.  Codex
Alimentarius-Kommissionen fremmer ligeledes samordningen af alt arbejde vedrørende 
fødevarestandarder, som gennemføres af internationale statslige og ikke-statslige 
organisationer.  EU og alle dens medlemsstater er medlem af Codex Alimentarius-
Kommissionen.

De standarder, retningslinjer og kodekser, som vedtages af Codex Alimentarius-
Kommissionen, er frivillige og indeholder derfor ingen gennemførelsesfrister, ligesom de 
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heller ikke automatisk kan omdannes til bindende lovgivning i et givet land. Selv om Codex-
standarder er henstillinger til frivillig anvendelse af medlemmerne, tjener de imidlertid i visse 
tilfælde som grundlag for national lovgivning.

Retningslinjerne for vitaminer og mineraler i kosttilskud (CAC/GL 55-2005), der blev 
vedtaget i 2005, tilskynder folk til at opnå vitamin- og mineraltilskud gennem en balanceret 
kost, anbefaler, at kosttilskud bør indeholde visse minimumsmængder af vitaminer og 
mineraler, og at valget af vitaminer og mineraler bør ske på grundlag af overvejelser, såsom 
sikkerheds-, biotilgængeligheds- og renhedskriterier, samt at de bør være mærket korrekt. 
Disse retningslinjer indeholder ingen bestemmelser om forbud mod nogen form for 
næringstilskud. De griber ikke fat om naturlige urter og lægemidler.  

Codex har endvidere vedtaget retningslinjer om ernærings- og sundhedsanprisninger 
(CAC/GL 23-1997, revideret i 2004, seneste ændring i 2013) for at forebygge, at forbrugerne 
vildledes gennem forkerte og ubegrundede påstande om mærkning af fødevarer, herunder om 
fødevaretilskud.

Alle tekster fra Codex Alimentarius er offentligt tilgængelige på mindst tre sprog (engelsk, 
fransk og spansk) og kan på enkel vis findes på følgende websted: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

Konklusion

Kommissionen er ikke i stand til at hjælpe andrageren med disse klager mod Codex 
Alimentarius vedrørende produkter, som ikke er omfattet af dette FN-organ (naturlægemidler 
som urter, homøopatiske præparater, ayurvediske lægemidler, traditionelle lægemidler, 
kinesiske lægemidler).” 


