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Θέμα: Αναφορά 0291/2013 του Marjan Rupnik, σλοβενικής ιθαγένειας, σχετικά με
τον Codex Alimentarius (κώδικα τροφίμων)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι στις Κάτω Χώρες ο Codex Alimentarius έχει απαγορεύσει τη 
δημοσίευση ή την αναγραφή των θεραπευτικών ή καταπραϋντικών επιδράσεων βοτάνων, 
ομοιοπαθητικών παρασκευασμάτων, βιταμινών κ.λπ. Πιστεύει ότι η πρακτική αυτή θέτει σε 
κίνδυνο τη δυνατότητα επιλογής του πελάτη. Θα επιτρέπονται μόνο τα φυσικά φάρμακα που 
έχουν αναγνωριστεί από τη βιβλιογραφία του ιατρικού κλάδου. Θεωρεί ότι κάτι τέτοιο 
συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Η επιτροπή του κώδικα τροφίμων δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό των Τροφίμων και 
Γεωργίας (FAΟ) των Ηνωμένων Εθνών  και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) το 
1963. Εκπονεί εναρμονισμένα διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες 
πρακτικής για τα τρόφιμα, με σκοπό την προστασία της υγείας των καταναλωτών και τη 
διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων. Η επιτροπή του κώδικα τροφίμων 
προωθεί επίσης τον συντονισμό όλων των εργασιών των διεθνών κυβερνητικών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων σε σχέση με την εκπόνηση προτύπων για τα τρόφιμα. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της είναι μέλη της επιτροπής του Κώδικα 
τροφίμων.
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Τα πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι κώδικες που εγκρίνει η επιτροπή του Κώδικα 
τροφίμων εφαρμόζονται σε εθελούσια βάση και, συνεπώς, δεν περιέχουν προθεσμίες 
εφαρμογής ούτε μπορούν να καθίστανται αυτομάτως δεσμευτική νομοθεσία σε μία 
συγκεκριμένη χώρα. Τα πρότυπα του Κώδικα, παρότι πρόκειται για συστάσεις προς 
εθελούσια εφαρμογή από τα μέλη, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμεύουν ως βάση για την 
εθνική νομοθεσία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα συμπληρώματα διατροφής σε βιταμίνες και μεταλλικά 
άλατα (CAC/GL 55-2005) που εγκρίθηκαν το 2005 ενθαρρύνουν τα άτομα να λαμβάνουν 
αυτές τις βιταμίνες και τα συμπληρώματα μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής, συνιστούν 
ότι τα συμπληρώματα αυτά πρέπει να περιέχουν ένα ελάχιστο ποσό βιταμινών και 
μεταλλικών αλάτων, ότι η επιλογή των βιταμινών και των μεταλλικών αλάτων πρέπει να 
βασίζεται σε θεωρήσεις όπως η ασφάλεια, η βιοδιαθεσιμότητα και σε κριτήρια καθαρότητας 
και ότι πρέπει να φέρουν τη σωστή επισήμανση. Οι οδηγίες αυτές δεν περιέχουν διατάξεις για 
την απαγόρευση οιουδήποτε συμπληρώματος διατροφής. Δεν καλύπτουν τα βότανα και τα 
φυσικά φάρμακα. 

Ο Κώδικας ενέκρινε επίσης οδηγίες για τη χρήση ισχυρισμών σχετικά με τη διατροφή και την 
υγεία (CAC/GL 23-1997, που αναθεωρήθηκαν το 2004 και, τελευταία, το 2013), ώστε να 
αποφεύγεται η παραπλάνηση των καταναλωτών με ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς 
στις ετικέτες των τροφίμων, των συμπληρωμάτων διατροφής συμπεριλαμβανομένων.

Όλα τα κείμενα του Κώδικα τροφίμων είναι προσιτά στο κοινό σε τρεις τουλάχιστον γλώσσες 
(αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά) και μπορεί εύκολα κανείς να τα συμβουλευτεί στον δικτυακό 
τόπο: http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον αναφέροντα στις καταγγελίες του κατά του 
Κώδικα Τροφίμων για προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από αυτόν τον οργανισμό των 
Ηνωμένων Εθνών (φυσικά φάρμακα όπως βότανα, ομοιοπαθητικά παρασκευάσματα, 
αγιουρβεδικά φάρμακα, παραδοσιακά φάρμακα, φάρμακα της κινεζικής ιατρικής.


