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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0291/2013, którą złożył Marjan Rupnik (Słowenia), w sprawie Kodeksu 
Żywnościowego (Codex Alimentarius)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że w Niderlandach Kodeks Żywnościowy zakazuje wydawania 
publikacji lub pisania na temat leczniczego lub kojącego działania ziół, środków 
homeopatycznych, witamin itp. Uważa, że taka praktyka stanowi zagrożenie dla swobody 
wyboru po stronie klientów. Dozwolone będą wyłącznie te naturalne produkty lecznicze, 
które zostały uznane w literaturze medycznej. Składający petycję uważa, że stanowi to 
naruszenie praw konsumentów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Komisja Kodeksu Żywnościowego została ustanowiona w 1963 r. przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światową Organizację 
Zdrowia (WHO). Wypracowuje ona zharmonizowane międzynarodowe normy, wytyczne 
i kodeksy postępowania w zakresie żywności w celu ochrony zdrowia konsumentów 
i zapewnienia uczciwych praktyk w handlu żywnością. Komisja Kodeksu Żywnościowego 
promuje także koordynację pracy, jaką podejmują międzynarodowe organizacje rządowe 
i pozarządowe, w zakresie wszystkich norm żywnościowych. Unia Europejska oraz wszystkie 
państwa członkowskie należą do Komisji Kodeksu Żywnościowego.

Normy, wytyczne i kodeksy przyjmowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego są 
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dobrowolne i z tego względu nie przewidziano w nich terminów na ich wdrożenie ani nie 
można ich automatycznie zamieniać w przepisy wiążące w danym kraju. Chociaż kodeks 
zawiera zalecenia, których stosowanie jest dla członków dobrowolne, to w niektórych 
przypadkach służy on za podstawę dla wdrażania krajowych przepisów.

Wytyczne dotyczące witamin i mineralnych suplementów diety (CAC/GL 55-2005) przyjęte 
w 2005 r. mają na celu zachęcenie ludzi do pozyskiwania zapasu witamin i minerałów dzięki 
zrównoważonej diecie oraz zalecenie, że suplementy powinny zawierać określone minimalne 
ilości witamin i minerałów, że wybór witamin i minerałów powinien opierać się na takich 
czynnikach jak bezpieczeństwo, dostępność biologiczna i kryteria czystości, przy czym 
suplementy powinny być opatrzone odpowiednią etykietą. Wytyczne te nie zawierają zapisów 
o zakazie stosowania jakichkolwiek suplementów odżywczych. Nie omówiono w nich 
naturalnych ziół i środków leczniczych.

Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła także wytyczne w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych (CAC/GL 23-1997, zmienione w 2004 r., ostatnia zmiana 
w 2013 r.), by zapobiec wprowadzaniu konsumentów w błąd poprzez umieszczanie 
nieprawdziwych i nieuzasadnionych oświadczeń na etykietach żywności, w tym na 
suplementach żywnościowych.

Wszystkie teksty Kodeksu Żywnościowego są powszechnie dostępne w co najmniej trzech 
językach (angielskim, francuskim i hiszpańskim) i można w łatwy sposób się do nich odnieść 
na stronie internetowej: http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/.

Wniosek

Komisja nie będzie w stanie pomóc składającemu petycję, gdyż przedmiotowe zarzuty 
przeciwko Kodeksowi Żywnościowemu odnoszą się do produktów, których ten organ ONZ 
nie obejmuje (naturalnych środków leczniczych, takich jak zioła, środki homeopatyczne, leki 
ajurwedyjskie, tradycyjne, medycyny chińskiej).


