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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0291/2013, ktorú predkladá Marjan Rupnik, slovinský štátny občan, 
na tému Codex Alimentarius

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že v Holandsku sa v rámci potravinového kódexu Codex 
Alimentarius zakázalo zverejňovať alebo písať o liečivých alebo upokojujúcich účinkoch 
rastlín, homeopatických prípravkov, vitamínov atď. Myslí si, že tento postup ohrozuje voľbu 
zákazníka. Povolené sú iba tie prírodné látky, ktoré sú uznané literatúrou z odvetvia medicíny. 
Považuje to za porušenie práv spotrebiteľa.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Výbor pre potravinový kódex bol zriadený Organizáciou OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 1963. 
Vyvíja harmonizované medzinárodné potravinové normy, usmernenia a kódexy vhodných 
postupov pre ochranu zdravia spotrebiteľov a zabezpečenie spravodlivých postupov pri 
obchodovaní s potravinami. Výbor pre potravinový kódex takisto podporuje koordináciu celej 
práce v oblasti potravinových noriem, ktorú vykonávajú medzinárodné vládne a mimovládne 
organizácie. Európska únia a všetky členské štáty sú členmi Výboru pre potravinový kódex.

Normy, usmernenia a kódexy prijaté Výborom pre potravinový kódex sú dobrovoľné, a preto 
neobsahujú lehoty vykonávania, ani sa v jednotlivých krajinách nemôžu automaticky zmeniť 
na záväzný právny predpis. Hoci pre členov normy kódexu predstavujú odporúčanie na 
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dobrovoľné uplatňovanie, v niektorých prípadoch slúžia ako základ vnútroštátnych právnych 
predpisov.

V usmerneniach pre vitamínové a minerálne potravinové doplnky (CAC/GL 55-2005) 
prijatých v roku 2005 sa ľuďom odporúča, aby svoju dávku vitamínov a minerálov získavali 
prostredníctvom vyváženej stravy, odporúča sa, aby doplnky obsahovali určité minimálne 
množstvo vitamínov a minerálov, aby sa výber vitamínov a minerálov zakladal na zvážení 
kritérií bezpečnosti, biologickej dostupnosti a čistoty a aby boli vitamíny a minerály správne 
označované. Tieto usmernenia neobsahujú ustanovenia, ktorými by sa zakazovali akékoľvek 
výživové doplnky. Netýkajú sa rastlín ani prírodných liečiv. 

V kódexe sa tiež prijali usmernenia pre výživové a zdravotné tvrdenia (CAC/GL 23-1997, 
revidované v roku 2004 a naposledy zmenené v roku 2013), aby sa zabránilo zavádzaniu 
spotrebiteľov nepravdivými a neopodstatnenými tvrdeniami na označeniach potravín vrátane 
označení potravinových doplnkov. 

Všetky texty kódexu Codex Alimentarius sú verejne dostupné prinajmenšom v troch jazykoch 
(angličtine, francúzštine a španielčine) a sú ľahko dostupné na tejto webovej stránke: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/.

Záver

Komisia nebude môcť predkladateľovi pomôcť so sťažnosťami na Codex Alimentarius 
v rámci výrobkov, ktorými sa tento orgán OSN nezaoberá (prírodné liečivá, ako sú rastliny, 
homeopatické prípravky, lieky používané v ajurvédskej medicíne, tradičné lieky, lieky 
používané v čínskej medicíne.


