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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0291/2013, adresată de Marjan Rupnik, de cetățenie slovenă, privind 
Codex Alimentarius

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pretinde că, în Țările de Jos, prin Codex Alimentarius se interzice publicarea sau 
menționarea efectelor vindecătoare sau paliative ale plantelor, ale preparatelor homeopate, ale 
vitaminelor etc. Petiționarul consideră că acest lucru periclitează posibilitatea de alegere a 
consumatorilor. Numai medicamentele naturale recunoscute de literatura de specialitate a 
industriei medicale sunt permise. Petiționarul consideră că această interdicție reprezintă o 
încălcare a drepturilor consumatorilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Comisia Codex Alimentarius a fost creată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (FAO) și de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în 1963. Aceasta 
elaborează standarde alimentare, orientări și coduri de bune practici internaționale armonizate 
pentru a proteja sănătatea consumatorilor și a asigura aplicarea unor practici oneste în 
comerțul alimentar. Comisia Codex Alimentarius promovează, de asemenea, coordonarea 
tuturor activităților legate de standardele de siguranță alimentară întreprinse de organizațiile 
internaționale guvernamentale și neguvernamentale. Uniunea Europeană, împreună cu toate 
statele sale membre, fac parte din Comisia Codex Alimentarius.

Standardele, orientările și codurile adoptate de Comisia Codex Alimentarius sunt facultative 
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și, prin urmare, nu conțin termene-limită de implementare și nici nu pot fi transformate în 
mod automat în legislație cu caracter obligatoriu într-o anumită țară. Cu toate că reprezintă 
recomandări de aplicare facultativă de către membri, în unele cazuri, standardele Codex 
constituie o bază pentru legislația națională.

Orientările privind suplimentele alimentare de vitamine și minerale (CAC/GL 55-2005), 
adoptate în 2005, încurajează persoanele să obțină necesarul de vitamine și minerale prin 
intermediul unei diete echilibrate, recomandă ca suplimentele să conțină anumite valori 
minime de vitamine și minerale și ca selecția de vitamine și minerale să se bazeze pe 
considerente cum ar fi siguranța, disponibilitatea biologică și criteriile de puritate, acestea 
trebuind să fie corect etichetate. Aceste orientări nu conțin dispoziții privind interzicerea 
oricăror suplimente nutritive. Ele nu se referă la plantele aromatice sau la remediile naturiste. 

Codex a adoptat, de asemenea, Orientările privind mențiunile de nutriție și sănătate (CAC/GL 
23-1997, revizuite în 2004, cu cea mai recentă modificare în 2013) pentru a evita situațiile în 
care consumatorii sunt induși în eroare de către afirmațiile false și nesusținute de pe etichetele 
produselor alimentare, inclusiv în cazul suplimentelor alimentare. 

Toate textele Codex Alimentarius se află la dispoziția publicului în cel puțin trei limbi 
(engleză, franceză și spaniolă) și pot fi consultate cu ușurință la următoarea adresă de internet: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

Concluzie

Comisia nu va putea ajuta petiționarul în ceea ce privește solicitările sale legate de Codex 
Alimentarius, în cazul produselor care nu sunt acoperite de acest organism al ONU (remedii 
naturale cum ar fi plantele medicinale, preparatele homeopate, medicamentele ayurvedice, 
medicamentele tradiționale, medicina chinezească).


