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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint Hollandiában a Codex Alimentarius megtiltotta, hogy 
a gyógynövények, homeopátiás készítmények, vitaminok stb. gyógyító és nyugtató hatásáról 
jelentessenek meg kiadványokat és írásokat. Úgy véli, ez az eljárás veszélyezteti a fogyasztók 
választási szabadságát. Csak azokat a természetgyógyászati készítményeket engedélyezik, 
amelyeket elismer a gyógyszeripari szakirodalom. Úgy gondolja, ez a fogyasztói jogok 
megsértése.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 13.

A Codex Alimentarius Bizottságot az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 
és az Egészségügyi Világszervezet hozta létre 1963-ban. Összehangolt nemzetközi 
élelmiszerügyi szabványokat, iránymutatásokat és gyakorlati szabályzatokat dolgoz ki a 
fogyasztók egészségének védelme és a tisztességes élelmiszerkereskedelmi gyakorlatok 
biztosítása érdekében. A Codex Alimentarius Bizottság emellett előmozdítja minden, az 
élelmiszeripari szabványokkal kapcsolatos, nemzetközi kormányzati és nem kormányzati 
szervezet által végzett munka koordinálását. Az Európai Unió és valamennyi tagállama tagja a 
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Codex Alimentarius Bizottságnak.

A Codex Alimentarius Bizottság szabványainak, iránymutatásainak és szabályzatainak 
alkalmazása önkéntes, ezért ezekhez nem szabnak ki végrehajtási határidőt, és egy adott 
országban nem válhat belőlük automatikusan kötelező érvényű jogszabály. Ugyan a tagok 
által önkéntesen követhető ajánlásokról van szó, bizonyos esetekben a Codex szabványai a 
nemzeti jogszabályok alapját képezik.

A 2005-ben elfogadott, a vitamin- és ásványianyag-tartalmú étrend-kiegészítőkről szóló 
iránymutatás (CAC/GL 55-2005) arra ösztönzi az embereket, hogy vitamin- és ásványianyag-
szükségletüket kiegyensúlyozott étrenddel elégítsék ki, ajánlásaik szerint a táplálék-
kiegészítőknek egy adott minimális mennyiségű vitamint és ásványi anyagot kell 
tartalmazniuk, a vitaminok és ásványi anyagok együttesét pedig olyan szempontok 
figyelembevételével kell összeállítani, mint a biztonság, a tápanyag-felszívódás mértéke, a 
tisztasági követelmények, a táplálék-kiegészítőket pedig megfelelően kell felcímkézni. Ezek 
az iránymutatások nem szólnak semmilyen tápanyag-kiegészítő tilalmáról. Nem foglalkoznak 
a természetes gyógynövényekkel és orvosságokkal. 

A Codex a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatosan is 
elfogadott iránymutatásokat (CAC/GL 23-1997, felülvizsgálva: 2004-ben, legutóbbi 
módosítás: 2013-ban) a fogyasztók a címkéken − beleértve a táplálék-kiegészítők címkéit is − 
szereplő hamis és nem megalapozott állítások által történő félrevezetésének elkerülése 
érdekében. 

Valamennyi Codex Alimentarious-szöveg legalább három nyelven (angol, francia, spanyol) 
hozzáférhető a nyilvánosság számára, és az alábbi honlapon tekinthető meg: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

Következtetés

A Bizottságnak nem áll módjában segítséget nyújtani a petíció benyújtója számára a Codex 
Alimentarius elleni panaszával kapcsolatban az olyan termékek esetében, amelyekkel az 
ENSZ ezen szervezete nem foglalkozik (természetes orvosságok, mint a gyógynövények, 
homeopátiás készítmények, ajurvédikus orvosságok, hagyományos orvosságok, kínai 
orvosságok).


