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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li fil-Pajjiżi l-Baxxi, il-Codex Alimentarius ipprojbixxa li jiġi 
ppubblikat jew miktub dwar l-effetti ta’ fejqan jew serħan ta’ ħxejjex, preparazzjonijiet 
omeopatiċi, vitamini, eċċ. Huwa jħoss li l-għażla għall-konsumatur qed tiġi pperikolata minn 
tali prattika. Dawk il-mediċini naturali li ġew rikonoxxuti mil-letteratura tal-industrija medika 
biss se jkunu permessi. Huwa jqis li dan jikser id-drittijiet tal-konsumaturi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Il-Kummissjoni għall-Codex Alimentarius ġiet stabbilita mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-
Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) fl-
1963. Din tiżviluppa standards, linji gwida u kodiċi ta’ prattika tal-ikel internazzjonali 
armonizzati biex tipproteġi s-saħħa tal-konsumaturi u tiżgura prattiki ġusti fil-kummerċ tal-
ikel. Il-Kummissjoni għall-Codex Alimentarius tippromwovi wkoll il-koordinazzjoni tax-
xogħol kollu dwar l-istandards tal-ikel li jsir mill-organizzazzjonijiet governattivi u mhux 
governattivi internazzjonali. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha kollha huma membri 
tal-Kummissjoni għall-Codex Alimentarius.

L-istandards, il-linji gwida u l-kodiċi adottati mill-Kummissjoni għall-Codex Alimentarius 
huma volontarji u għaldaqstant la jinkludu limiti ta’ żmien għall-implimentazzjoni u lanqas 
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ma jistgħu jiġu ttrasformati b’mod awtomatiku f’leġiżlazzjoni vinkolanti f’pajjiż partikolari. 
Filwaqt li huma rakkomandazzjonijiet għal applikazzjoni volontarja mill-membri, f’xi każijiet 
l-istandards tal-Codex iservu madankollu bħala bażi għal-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Il-Linji Gwida għas-Supplimenti tal-Ikel bil-Vitamini u l-Minerali (CAC/GL 55-2005) 
adottati fl-2005 jinkoraġġixu lin-nies jiksbu l-provvista tal-vitamini u l-minerali tagħhom 
permezz ta’ dieta bbilanċjata, u jirrakkomandaw li s-supplimenti għandhom jinkludu ċerti 
ammonti minimi ta’ vitamini u minerali, li l-għażla tal-vitamini u l-minerali għandha tkun 
ibbażata fuq kunsiderazzjonijiet bħalma huma s-sikurezza, il-bijodisponibbiltà u l-kriterji tal-
purezza u għandhom jiġu ttikkettati b’mod korrett. Dawn il-linji gwida ma jinkludu 
dispożizzjonijiet għall-projbizzjoni tal-ebda suppliment tan-nutrijenti. Dawn ma jittrattawx il-
ħxejjex u r-rimedji naturali. 

Il-Codex adotta wkoll Linji Gwida dwar d-Dikjarazzjonijiet tan-Nutrizzjoni u dawk Sanitarji 
(CAC/GL 23-1997, riveduti fl-2004, bl-aħħar emenda fl-2013) biex jevita li l-konsumaturi 
jiġu mqarrqa b’dikjarazzjonijiet foloz u mhux issostanzjati fuq it-tikketti tal-ikel, inklużi s-
supplimenti tal-ikel. 

It-testi kollha tal-Codex Alimentarious huma disponibbli pubblikament f’minn tal-anqas tliet 
lingwi (l-Ingliż, il-Franċiż u l-Ispanjol) u jistgħu jiġu kkonsultati faċilment fuq is-sit li ġej: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tistax tgħin lill-petizzjonant għat-talbiet kontra l-Codex Alimentarius għal 
prodotti li mhumiex koperti minn dan il-korp tan-NU (rimedji naturali bħall-ħxejjex, il-
preparazzjonijiet omeopatiċi, il-mediċini Ayurvedic, il-mediċini tradizzjonali u l-mediċina 
Ċiniża).


