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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2677/2013, της A. D. Β., γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της οργάνωσης Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., που συνοδεύεται από 
263 148 υπογραφές, σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και το 
δικαίωμα στην υγεία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα και οι συνυπογράφοντες κατά βάση επιδοκιμάζουν τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της προστασίας του 
καταναλωτή μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα. Ωστόσο, η αναφέρουσα εκφράζει 
φόβους ότι ο κανονισμός, ο οποίος μεταξύ άλλων αποσκοπεί στην προστασία των 
καταναλωτών από ανυπόστατους ισχυρισμούς υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, 
επηρεάζει αδίκως το δικαίωμα των καταναλωτών στην ελεύθερη πληροφόρηση. Η 
αναφέρουσα κάνει χρήση φυσικών φαρμακευτικών προϊόντων. Ο εν λόγω κανονισμός την 
επηρεάζει άμεσα, διότι ορισμένες συναφείς πληροφορίες ενδέχεται να μην παρέχονται στα 
προϊόντα που χρησιμοποιεί για την υγεία της, λόγω του ότι η αποτελεσματικότητα των 
συστατικών των προϊόντων αυτών δεν μπορεί να αποδειχθεί με συμβατικές επιστημονικές 
διαδικασίες. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η απαγόρευση διαφόρων φυσικών προϊόντων, 
διότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) χαρακτηρίζει πολλά από 
τα προϊόντα αυτά ως συμπληρώματα διατροφής ή τρόφιμα. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, ο 
κανονισμός αριθ. 1924/2006 αντικατοπτρίζει σε υπερβολικό βαθμό τα συμφέροντα της 
φαρμακοβιομηχανίας και ο ρόλος της EFSA θα πρέπει να επανεξεταστεί. Η EFSA καθορίζει 
ποιες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φυτικών συστατικών 
απαγορεύονται και ποιες όχι. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το 90% των πληροφοριών 
σχετικά με την υγεία που αφορούν τα φυσικά προϊόντα δεν έχει συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο της EFSA και μόνον 230 από τις 4.637 αιτήσεις για ένταξη των εν λόγω 
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πληροφοριών σχετικά με την υγεία έχουν εγκριθεί. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι η EFSA θα 
πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλα και δίκαια κριτήρια για την αξιολόγηση των φυτικών 
συστατικών, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα χημικά συστατικά. 
Η αναφέρουσα πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να επιλέγει εναλλακτικές θεραπευτικές αγωγές, 
καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για τις αγωγές αυτές. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να δρομολογήσει συζήτηση σχετικά με την πρόβλεψη του δικαιώματος σε εναλλακτικές 
θεραπείες στην ενωσιακή νομοθεσία που αφορά την υγεία, να επανεξετάσει τον ρόλο της 
EFSA στη διαδικασία αξιολόγησης, να επανεξετάσει τους ισχυρισμούς υγείας και να 
τροποποιήσει τον κανονισμό αριθ. 1924/2006, ώστε να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της 
φυσικής ιατρικής. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2014. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Οι γενικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα υπόθεση, καθώς και ορισμένες εκτιμήσεις 
σχετικά με τον ρόλο της EFSA στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σχετικά με την πιθανή 
θέσπιση δικαιωμάτων για εναλλακτικές μεθόδους επεξεργασίας στις ενωσιακές υγειονομικές 
διατάξεις έχουν ήδη υποβληθεί από την Επιτροπή στις παρατηρήσεις της σχετικά με την 
αναφορά αριθ. 1626/2012. 

Εκτός αυτού, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η μη έγκριση ενός ισχυρισμού υγείας δεν 
ισοδυναμεί με απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων αυτών καθαυτών.  Τα προϊόντα μπορεί 
να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά χωρίς τους ισχυρισμούς υγείας που δεν έχουν 
εγκριθεί.  

Επιπλέον, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι ισχυρισμοί υγείας διαφέρουν από τις ενδείξεις των 
φαρμάκων· στην πραγματικότητα, η επισήμανση και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τα 
τρόφιμα δεν πρέπει να αποδίδουν σε κανένα τρόφιμο, ούτε και σε συμπληρώματα διατροφής, 
ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας ανθρώπινης νόσου, ή να αναφέρονται σε τέτοιες 
ιδιότητες.  

Τέλος, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ταξινομούν τα προϊόντα, κατά περίπτωση, είτε 
ως τρόφιμα είτε ως φάρμακα. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό1, οι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα πρέπει 
να βασίζονται σε γενικά αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία και να στοιχειοθετούνται από αυτά, 
και δεν πρέπει να παραπλανούν τον καταναλωτή.  Ο κανονισμός για τους ισχυρισμούς 
προβλέπει ότι οι ισχυρισμοί υγείας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν έγκρισης από 
την Επιτροπή. Η διαδικασία έγκρισης απαιτεί η επιστημονική αξιολόγηση των ισχυρισμών, 
με βάση τα ανώτερα δυνατά πρότυπα, η οποία πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ).  
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα 
τρόφιμα (ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 9)
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Έως σήμερα έχουν εγκριθεί και περιληφθεί στον κατάλογο των εγκεκριμένων ισχυρισμών 
υγείας 260 ισχυρισμοί, και 2020 περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη εγκεκριμένων 
ισχυρισμών υγείας.  

Η αξιολόγηση των ισχυρισμών υγείας σε φυτικά παρασκευάσματα και φυτικά εκχυλίσματα 
(τα αποκαλούμενα «φυτικά προϊόντα») είναι ακόμη υπό εξέταση κατόπιν των ανησυχιών που 
εκφράστηκαν από ορισμένους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με διαφορετική μεταχείριση 
των «φυτικών προϊόντων» στο πλαίσιο, αφενός, της νομοθεσίας σχετικά με τους ισχυρισμούς 
υγείας και, αφετέρου, της νομοθεσίας για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης1

όσον αφορά τη συνεκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται στην 
«παραδοσιακή χρήση».  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορετικές απαιτήσεις σε αυτούς τους δύο τομείς του δικαίου 
της ΕΕ μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές ως προς το επίπεδο των πληροφοριών 
που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με προϊόντα που είναι κατά τα φαινόμενα 
παρεμφερή, η Επιτροπή αποφάσισε να δρομολογήσει διαδικασία προβληματισμού σχετικά με 
το εάν η διαφορά αυτή πρέπει να διατηρηθεί ή όχι.  Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της εν 
λόγω μελέτης, οι ισχυρισμοί υγείας για «φυτικά προϊόντα» μπορούν να χρησιμοποιούνται με 
την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων που ισχύουν για αυτούς και σε συμμόρφωση με τον 
κανονισμό περί ισχυρισμών.  

Η συνεκτίμηση των δικαιωμάτων σε εναλλακτικές θεραπείες στην ενωσιακή νομοθεσία σχετικά 
με την υγεία

Η Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει τις παρατηρήσεις της σχετικά με το θέμα αυτό στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με την αναφορά αριθ. 1626/2012.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι προβληματισμοί σχετικά με το δικαίωμα σε 
εναλλακτικές θεραπείες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. 

Επανεξέταση του ρόλου της ΕΑΑΤ στη διαδικασία αξιολόγησης

Η Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει τις παρατηρήσεις της σχετικά με το θέμα αυτό στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με την αναφορά αριθ. 1626/2012. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της μη διαφοροποίησης της μεταχείρισης των 
«φυτικών προϊόντων» και των «χημικών προϊόντων» στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με 
τους ισχυρισμούς, η ΕΑΑΤ εφαρμόζει ενιαία κριτήρια εκτίμησης για όλες τις αιτήσεις, όπως 
διευκρινίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της προς τους ενδιαφερόμενους φορείς2.  

Επανεξέταση του κανονισμού για τους ισχυρισμούς υγείας 

                                               
1 Οδηγία 2004/24/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση  (ΕΕ L 136, 30.4.2004, σ. 34)
2 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση των ισχυρισμών υγείας (άρθρο 13 παράγραφοι 1 
και 5 και άρθρο 14).
( HYPERLINK "http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf" 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Επιστημονική και τεχνική καθοδήγηση για την 
προετοιμασία
και την παρουσίαση των αιτήσεων που αφορούν τους ισχυρισμούς υγείας
( HYPERLINK "http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf" 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf) 
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Όπως διευκρινίστηκε παραπάνω, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει διαδικασία προβληματισμού 
σχετικά με το εάν η διαφορετική μεταχείριση των «φυτικών προϊόντων» θα πρέπει να 
διατηρηθεί στις εν λόγω δύο νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.  Η επανεξέταση αυτή βρίσκεται 
ακόμα σε εξέλιξη.  

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί προσδιορίσει τα μέσα για να 
ανταποκριθεί θετικά στα αιτήματα της αναφέρουσας.


