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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2677/2013 af A.D., tysk statsborger, for Verein Grundrecht 
auf Gesundheit e.V. (foreningen for grundlæggende sundhedsrettigheder), og 
263 148 medunderskrivere, om forordning (EF) nr. 1924/2006 og retten til 
sundhed

1. Sammendrag

Andrageren og hendes medunderskrivere bifalder grundlæggende Den Europæiske Unions 
forsøg på at harmonisere det indre marked på området for forbrugerbeskyttelse gennem 
forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer. Hun 
frygter imidlertid, at forordningen, hvis formål omfatter forbrugerbeskyttelse mod 
ubegrundede sundhedsanprisninger af produkter, på uretmæssig vis berører forbrugernes ret 
til oplysninger. Andrageren anvender naturmedicin. Hun er direkte berørt af forordningen, 
eftersom de produkter, som hun anvender af sundhedsmæssige årsager, ikke nødvendigvis 
indeholder visse relevante oplysninger, idet effektiviteten af stofferne i disse produkter ikke 
kan påvises ved hjælp af konventionelle, videnskabelige fremgangsmåder. Konsekvenserne 
heraf er, at forskellige naturprodukter forbydes, da Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) anser mange af disse produkter for at være kosttilskud 
eller levnedsmidler. Efter andragerens opfattelse afspejler forordning (EF) nr. 1924/2006 i for 
høj grad lobbyismen fra medicinalindustriens side, og EFSA's rolle bør også vurderes. EFSA 
fastlægger, hvilke oplysninger vedrørende effektiviteten af naturlige, plantebaserede stoffer 
forbydes eller ej. Ifølge andrageren blev 90 % af sundhedsoplysningerne om naturprodukter 
ikke medtaget på EFSA's liste, og kun 230 af 4 637 ansøgninger om godkendelse af disse 
sundhedsoplysninger blev imødekommet. Andrageren mener, at EFSA bør bibeholde 
passende og retfærdige kriterier i forbindelse med vurderingen af plantebaserede stoffer, der 
bør behandles anderledes end kemikalier. Andrageren er af den holdning, at hun har ret til at 
vælge alternative behandlinger og har ret til oplysninger om de produkter, der anvendes hertil. 
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Andrageren anmoder Parlamentet om at indlede drøftelser om at medtage retten til alternativ 
behandling i Unionens sundhedslovgivning, analysere EFSA's rolle i vurderingsprocessen, 
vurdere sundhedsanprisninger og ændre forordning (EF) nr. 1924/2006 under hensyntagen til 
interesserne ved anvendelse af naturmedicin. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

De baggrundsoplysninger, som er relevante for den foreliggende sag, samt overvejelser om 
EFSA’s rolle i beslutningsprocessen og eventuel indførelse af ret til alternative 
behandlingsmetoder i EU’s sundhedsbestemmelser er allerede fremlagt af Kommissionen i 
dens bemærkninger i forbindelse med andragende 1626/2012.

Endvidere bør det bemærkes, at den manglende tilladelse af en anprisning ikke udgør et 
forbud mod at markedsføre det pågældende produkt som sådant. Produkter kan stadig være til 
stede på markedet uden ikke-tilladte anprisninger. 

Kommissionen understreger endvidere, at sundhedsanprisninger er forskellige fra angivelser 
af lægemidler. Mærkningen og metoderne, som anvendes i forbindelse med fødevarer, må 
ikke tillægge en fødevare, herunder kosttilskud, egenskaber til forebyggelse, behandling og 
helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber. 

Endelig har medlemsstaterne ret til at klassificere et produkt som fødevaremiddel eller 
lægemiddel fra sag til sag. 

I henhold til forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer1 skal disse 
være baseret på og dokumenteret med almindeligt anerkendt videnskabelig evidens og må 
ikke vildlede forbrugeren. Anprisningsforordningen fastslår, at der kun må anvendes 
sundhedsanprisninger, hvis de er godkendt af Kommissionen. Godkendelsesproceduren 
kræver en videnskabelige vurdering af anprisningerne af den højest mulige standard, som 
foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). 

Til dato er 260 ansøgninger blevet godkendt og opført på listen over godkendte 
sundhedsanprisninger, og 2020 er på listen over ikke-godkendte sundhedsanprisninger. 

Vurderingen af sundhedsanprisninger på urtepræparater og planteekstrakter (såkaldte 
"planteprodukter") er stadig under overvejelse efter betænkeligheder hos en række af de 
interesserede parter vedrørende det forhold, at der foretages en uensartet behandling af 
"planteprodukter" i henhold til på den ene side lovgivningen om sundhedsanprisninger og på 
den anden side i henhold til lovgivningen om traditionelle plantelægemidler2 med henvisning 
til de hensyn, der tages til det bevismateriale, der er baseret på "traditionel anvendelse". 

                                               
1 Forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404 af 
30.12.2006, s. 9).
2 Direktiv 2004/24/EF om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
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I betragtning af de forskellige krav på disse to områder af EU-retten kan føre til betydelige 
forskelle i de oplysninger, som gives til forbrugerne om produkter, som tilsyneladende ligner 
hinanden, besluttede Kommissionen at iværksætte overvejelser af, om denne 
forskelsbehandling bør opretholdes eller ej. Indtil denne vurdering af foretaget, kan 
sundhedsanprisninger på "planteprodukter" anvendes i overensstemmelse med de nationale 
bestemmelser, der finder anvendelse på dem, og i overensstemmelse med forordningen om 
ernærings- og sundhedsanprisninger. 

Fastsættelse af retten til alternativ behandling i Unionens sundhedslovgivning

Kommissionen har allerede fremsat sine bemærkninger om dette punkt i sin meddelelse 
vedrørende andragende 1626/2012.

I denne forbindelse skal det erindres, at bekymringer vedrørende ret til alternative 
behandlinger ikke er omfattet af fødevarelovgivningen.

Gennemgang af EFSA’s rolle i vurderingsprocessen

Kommissionen har allerede fremsat sine bemærkninger om dette punkt i sin meddelelse 
vedrørende andragende 1626/2012. 

Det skal desuden bemærkes, at EFSA i mangel af en differentiering af behandlingen af 
"planteprodukter" og "kemikalier" i anprisningsforordningen anvender ensartede kriterier for 
vurderingen af alle ansøgninger som anført i sin vejledning for interessenter1. 

Gennemgang af sundhedsanprisningsforordningen 

Som forklaret ovenfor har Kommissionen indledt en vurdering af, hvorvidt den uensartede 
behandling af "planteprodukter" bør bevares i de to pågældende EU-retsakter. Denne 
vurdering er endnu ikke afsluttet. 

Konklusion

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen ikke finde begrundelse for at svare positivt på 
andragerens anmodninger.

                                                                                                                                                  
humanmedicinske lægemidler (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 34).
1 Generel vejledning for interessenter om evalueringen af artiklerne 13.1, 13.5 og 14 sundhedsanprisninger.
(http://www.efsa.europa.eu/da/efsajournal/doc/2135.pdf) Videnskabelig og teknisk vejledning for forberedelsen
og fremlæggelsen af anvendelsen af godkendelse af sundhedsanprisninger.
(http://www.efsa.europa.eu/da/efsajournal/doc/2170.pdf) 


