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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2677/2013, внесена от A. D. B. с германско гражданство, от 
името на Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., подкрепена от 263 148 
подписа, относно Регламент (ЕО) № 1924/2006 и правото на 
здравеопазване

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията и подписалите я като цяло приветстват усилията, полагани 
от Европейския съюз за хармонизиране на вътрешния пазар в областта на защита на 
потребителите чрез Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни 
претенции за храните. Въпреки това тя се опасява, че регламентът, чиито цели 
включват защита на потребителите от неоснователни здравни претенции спрямо 
продуктите, несправедливо засяга правото на свободен достъп на потребителите до 
информация. Вносителката на петицията е потребител на природни лекарствени 
продукти. Тя е пряко засегната от регламента, тъй като част от необходимата 
информация може да не се предоставя за продукти, които тя използва за своето здраве, 
тъй като ефективността на съставките на тези продукти не може да бъде доказана с 
традиционни научни процедури. Резултатът от това е, че множество природни 
продукти са забранени, тъй като Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) 
счита, че много от тези продукти са хранителни добавки или храни. Според 
вносителката на петицията Регламент № 1924/2006 отразява в твърде голяма степен 
лобирането на фармацевтичната промишленост и ролята на ЕОБХ следва също да бъде 
преразгледана. ЕОБХ определя каква информация относно ефикасността на 
естествените съставки на растителна основа е забранена или не е забранена. Според 
вносителката на петицията 90% от здравната информация за естествените продукти не 
се прехвърля в списъка на ЕОБХ и само 230 от 4 637 заявления за приемане на тази 
здравна информация са били удовлетворени. Вносителят на петицията счита, че ЕОБХ 
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следва да поддържа подходящи и справедливи критерии за оценка на съставки на 
растителна основа, които следва да бъдат третирани по различен начин от химикали. 
Вносителката на петицията счита, че тя има право да избере алтернативно лечение и 
има право на информация относно продуктите, използвани за това. Вносителят на 
петицията призовава Европейския парламент да започне дебат относно включването на 
правото на алтернативно лечение в законодателството на Съюза в областта на 
здравеопазването, да преразгледа ролята на ЕОБХ в процеса на оценяване, да се 
преразгледат здравни претенции и да измени Регламент № 1924/2006, като се вземат 
под внимание интересите на природната медицина. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Общата информация, която е от значение за този случай, както и съображенията 
относно ролята на ЕОБХ в процеса на вземане на решения и евентуалното въвеждане 
на права на алтернативни методи за лечение в здравните разпоредби на ЕС вече са 
представени от Комисията в нейните наблюдения във връзка с петиция № 1626/2012.

Освен това следва да се напомни, че отказът на разрешение за дадена здравна 
претенция не представлява забрана за търговия с продуктите като такива. Продукти все 
още могат да присъстват на пазара без неразрешените претенции. 

Освен това Комисията подчертава, че здравните претенции са различни от показанията 
на лекарствените продукти; в действителност етикетирането и използваните методи за 
храни не трябва да приписват на дадена храна, включително хранителни добавки, 
свойството да предотвратява, лекува или излекува болест при хората, нито да се 
позовава на такива свойства. 

И накрая, държавите членки имат право да класифицират, за всеки отделен случай, 
даден продукт като храна или като лекарство. 

Съгласно Регламента за претенциите здравните претенции за храните1 трябва да се 
основават на и да са обосновани от общоприето научно доказателство и не трябва да 
заблуждават потребителя. Регламентът за хранителните и здравните претенции 
предвижда, че здравните претенции могат да бъдат използвани, само ако са били 
разрешени от Комисията. Процедурата по предоставяне на разрешение изисква научна 
оценка на исканията при възможно най-високи стандарти, която се извършва от 
Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). 

Към днешна дата 260 искания са били разрешени и включени в списъка на разрешените 
здравни претенции, и 2020 са в списъка на неразрешени здравни претенции. 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ L 404, 

30.12.2006 г., стр. 9)
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Оценката на здравните претенции, отнасящи се до растителни препарати и растителни 
екстракти (т. нар. „растителни вещества“) е все още в процес на разглеждане след 
опасения, изразени от редица заинтересовани страни, че има различно третиране на 
„растителни вещества“ в рамките, от една страна, на законодателството относно 
здравните претенции, и от друга страна съгласно законодателството относно 
традиционните растителни лекарствени продукти1, с цел разглеждане на 
доказателствата, основани на „традиционната употреба“. 

Като има предвид, че различните изисквания в тези две области на правото на ЕС могат 
да доведат до значителни разлики в нивото на информацията, предоставяна на 
потребителите относно продукти, които са очевидно сходни, Комисията реши да 
започне обсъждане за това дали тази разлика следва да бъдат запазена или не. В 
очакване на резултата от това обсъждане, здравните претенции относно „растителни 
вещества“ могат да се използват при условията на спазване на националните 
разпоредби, приложими за тях, и в съответствие с Регламента за хранителните и 
здравните претенции. 

Включването на правото на алтернативно лечение в законодателството на Съюза в 
областта на здравеопазването

Комисията вече е предоставила своите забележки по този въпрос в съобщението си 
относно петиция № 1626/2012.  

На този етап следва да се напомни, че опасения по отношение на правото на 
алтернативни лечения, попадат извън обхвата на законодателството в областта на 
храните. 

Преглед на ролята на ЕОБХ в процеса на оценяване

Комисията вече е предоставила своите забележки по този въпрос в съобщението си 
относно петиция № 1626/2012. 

В допълнение следва да се отбележи, че при липса на диференциране на третирането на 
„растителни вещества“ и „химикали“ по смисъла на Регламента за хранителните и 
здравните претенции, ЕОБХ  прилага единни критерии за оценка за всички заявления, 
както е обяснено в нейното ръководство за заинтересованите страни2. 

Преглед на Регламента за здравните претенции 

Както беше обяснено по-горе, Комисията започна обсъждане за това дали разликата в 
третирането на „растителни вещества“ следва да бъде запазена в двата законодателни 
акта на ЕС. Този анализ все още продължава. 

                                               
1 Директива 2004/24/ЕО за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността 

относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 34)
2 Общи насоки за заинтересованите страни относно оценката на членове 13.1, 13.5 и 14 здравни 

претенции
  (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Научни и технически указания за подготовка
  и представянето на заявлението за разрешение на здравна претенция
  (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf) 
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Заключение

В светлината на посоченото по-горе Комисията не може да идентифицира начин, по 
който да се отговори положително на исканията на вносителя на петицията.


