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Odbor za peticije

31.1.2014

OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Peticija 0291/2013, ki jo vlaga Marjan Rupnik (slovenske narodnosti), o 
Codex Alimentarius

1. Povzetek peticije

Vlagatelj peticije trdi, da na Nizozemskem Codex Alimentarius prepoveduje objavljanje ali 
pisanje o zdravilnih ali blažilnih učinkih zelišč, homeopatskih pripravkov, vitaminov itd. Zdi 
se mu, da to početje ogroža izbiro za potrošnike. Dovoljena bodo le tista naravna zdravila, ki 
jih priznava medicinska literatura. Meni, da je to kršitev potrošnikovih pravic.

2. Dopustnost

Označena za dopustno dne 7. novembra 2013. Komisija je bila zaprošena za informacije v 
skladu s členom 202(6) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet dne 31. januarja 2014

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter Svetovna zdravstvena 
organizacija (SZO) sta komisijo za Codex Alimentarius ustanovili leta 1963. Ta komisija 
oblikuje usklajene mednarodne prehranske standarde, smernice in pravila ravnanja za varstvo 
zdravja potrošnikov in pošteno prakso v trgovini s hrano. Spodbuja tudi usklajevanje 
prehranskih standardov, ki so jih oblikovale mednarodne vladne in nevladne organizacije. 
Evropska unija in vse njene države članice so članice komisije za Codex Alimentarius.

Standardi, smernice in pravila ravnanja, ki jih ta komisija sprejema, so prostovoljni, zato ne 
vsebujejo rokov za izvedbo in jih v dani državi tudi ni mogoče samodejno spremeniti v 
zavezujočo zakonodajo. Čeprav lahko članice priporočila uporabljajo prostovoljno, pa so 
standardi iz Codexa v nekaterih primerih osnova za nacionalno zakonodajo.
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Smernice za vitaminska in mineralna prehranska dopolnila (CAC/GL 55-2005), ki so bila 
sprejeta leta 2005, ljudi spodbujajo k temu, da vitamine in minerale uživajo z uravnoteženo 
prehrano, ter priporočajo, da bi prehranska dopolnila vsebovala določeno minimalno količino 
vitaminov in mineralov, da bi se pri izboru vitaminov in mineralov upoštevali varnost, 
biološka dostopnost in merila čistosti ter da bi bila dopolnila pravilno označena. Te smernice 
ne vsebujejo določb za prepoved katerega od prehranskih dopolnil ter ne obravnavajo 
naravnih zelišč in zdravil. 

Komisija za Codex Alimentarius je sprejela tudi smernice za prehranske in zdravstvene 
trditve (CAC/GL 23-1997, spremenjene leta 2004, zadnja sprememba iz leta 2013). 

Vsa besedila Codex Alimentarious so javno dostopna vsaj v treh jezikih (angleščini, 
francoščini in španščini) in jih je mogoče prebrati na tem spletišču: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

Sklep

Komisija vlagatelja peticije pri pritožbah zoper Codex Alimentarious o izdelkih, ki jih to telo 
OZN ne obravnava (naravna zdravila, kot so zelišča, homeopatski pripravki, ajurvedska 
zdravila, tradicionalna zdravila, kitajska zdravila), ne bo mogla podpreti.


