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EUROOPA PARLAMENT 2014–2019

Petitsioonikomisjon

28.2.2015

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2677/2013, mille on esitanud Saksamaa kodanik A. D. B. 
ühenduse Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V. nimel koos 263 148 
allkirjaga määruse (EÜ) nr 1924/2006 kohta ja õiguse kohta tervishoiule

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja ja sellele allkirja andnud isikud väljendavad põhimõtteliselt heameelt 
Euroopa Liidu pingutuste üle ühtlustada siseturgu tarbijakaitse valdkonnas määruse (EÜ) nr 
1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) abil. Ta kardab 
aga, et määrus, mille üheks eesmärgiks on kaitsta tarbijaid toodete kohta esitatavate 
põhjendamatute tervisealaste väidete eest, mõjutab ebaõiglaselt tarbijate õigust saada vaba 
teavet. Petitsiooni esitaja kasutab loodusravimeid. Määrus mõjutab teda otseselt, kuna teatavat 
asjakohast teavet ei või esitada toodetel, mida ta tervisealastel eesmärkidel kasutab, kuna 
nende toodete koostisosade tõhusust ei saa tõendada tavapäraste teaduslike katsetega. Selle 
tulemusel on mitmesugused loodustooted keelatud, kuna Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 
peab paljusid neid tooteid toidulisanditeks või toiduaineteks. Petitsiooni esitaja väidab, et 
määrus (EÜ) nr 1924/2006 kajastab ravimitööstuse liigset lobitööd ning ühtlasi tuleks läbi 
vaadata EFSA roll. EFSA määrab kindlaks, milline teave looduslike, taimsete koostisosade 
tõhususe kohta on keelatud või mitte. Petitsiooni esitaja sõnul ei kopeeritud EFSA loendisse 
90% tervisealasest teabest loodustoodete kohta ja 4637 avaldusest tervisealase teabe 
vastuvõtmiseks kiideti heaks üksnes 230. Petitsiooni esitaja usub, et EFSA peaks tagama 
asjakohased ja õiglased kriteeriumid, et hinnata taimseid koostisosi, mida tuleks 
kemikaalidest erinevalt käsitleda. Petitsiooni esitaja usub, et tal on õigus valida alternatiivseid 
ravimeetodeid ning õigus teabele sel eesmärgil kasutatavate toodete kohta. Petitsiooni esitaja 
nõuab, et Euroopa Parlament algataks arutelu, mis käsitleb alternatiivsete ravimeetodite 
kasutamise õiguse lisamist liidu tervisealastesse õigusaktidesse, vaataks läbi EFSA rolli 
hindamisprotsessis, vaataks läbi tervisealased väited ja muudaks määrust (EÜ) nr 1924/2006, 
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võttes arvesse loodusravi huve. 

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 28. novembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Komisjon on juba oma tähelepanekutes petitsiooni nr 1626/2012 kohta esitanud 
kõnealuse juhtumi puhul asjakohast taustteavet, samuti ka seisukoha seoses EFSA rolliga 
otsustusprotsessis ning alternatiivsete ravimeetodite kasutamise õiguse võimaliku lisamise 
kohta ELi tervishoidu käsitlevatesse sätetesse.

Lisaks tuleb meenutada, et tervisealaste väidete mitte lubamine ei tähenda toodetega 
kauplemise keelustamist. Tooted võivad siiski turul olla ilma nende loa mitte saanud 
väideteta. 

Lisaks sellele rõhutab Euroopa Komisjon, et tervisealased väited erinevad ravimite 
tähistamisest; tegelikkuses ei tohi toiduainete märgistus ja märgistuseks kasutatavad meetodid 
omistada mis tahes toidule, sealhulgas toidulisanditele, haiguste ennetamise ja ravimise 
omadusi ega viidata sellistele omadustele. 

Liikmesriikidel on õigus iga juhtumi puhul eraldi toodet liigitada kas toidu või ravimite alla. 

Vastavalt tervisealaste väidete määrusele1 peavad toidu kohta esitatavad tervisealased väited 
põhinema ja olema põhjendatud üldtunnustatud teaduslike tõenditega ja need ei tohi tarbijat 
eksitada. Tervisealaste väidete määruses nähakse ette, et tervisealaseid väiteid võib kasutada 
ainult juhul, kui Euroopa Komisjon on selleks loa andnud. Loa andmise menetlus hõlmab 
Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolset väidete teaduslikku hindamist, vastates 
kõrgeimale võimalikule standardile. 

Siiani on luba antud 260 väitele ja need on lisatud lubatud tervisealaste väidete nimekirja, 
2020 väidet on mittelubatud tervisealaste väidete nimekirjas. 

Taimsete preparaatide ja taimsete ekstraktide (nn taimevalmististe) hindamine veel käib, kuna 
mitmed huvitatud sidusrühmad on tõstatanud küsimuse seoses sellega, et taimevalmistisi 
käsitletakse eri õigusaktides erinevalt, ühelt poolt õigusakt tervisealaste väidete kohta ja 
teisalt õigusakt traditsiooniliste taimsete ravimite kohta2 seoses selliste tõendite kaalumisega, 
mis põhinevad nn traditsioonilisel kasutamisel. 

Arvestades, et sellised erinevused nendes kahes ELi õiguse valdkonnas võivad põhjustada 
olulisi erinevusi tarbijatele esitatava teabe taseme vahel nende toodete osas, mis näivad 
sarnased, on Euroopa Komisjon otsustanud algatada arutelu selle kohta, kas sellist erisust 
peab säilitama või mitte. Tulenevalt selle arutelu tulemustest võib taimevalmististe kohta 

                                               
1 Määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (ELT L 404, 
30.12.2006, lk 9).
2 Direktiiv 2004/24/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (ELT L 136, 30.4.2004, lk 34).
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käivad tervisealaseid väiteid kasutada vastavalt nende suhtes kohaldatavatele riiklikele 
sätetele ja kooskõlas tervisealaste väidete määrusega. 

Alternatiivsete ravimeetodite kasutamise õiguse lisamine liidu tervisealastesse õigusaktidesse

Euroopa Komisjon on juba esitanud oma seisukohad selle küsimuse kohta oma teatises, mis 
käsitleb petitsiooni nr 1626/2012.

Siinkohal tuleb meenutada, et alternatiivseid ravimeetodeid puudutavad probleemid ei kuulu 
toidualaste õigusaktide reguleerimisalasse. 

EFSA rolli hindamisprotsessis läbivaatamine

Euroopa Komisjon on juba esitanud oma seisukohad selle küsimuse kohta oma teatises, mis 
käsitleb petitsiooni nr 1626/2012. 

Lisaks peab märkima, et kuna tervisealaste väidete määruse kohaselt puudub erinevus 
taimsete ja keemiliste valmististe käsitlemise vahel, rakendab EFSA kõikide taotluste puhul 
ühtseid hindamiskriteeriume, mida on selgitatud suunistes sidusrühmadele1. 

Tervisealaste väidete määruse läbivaatamine 

Nagu eespool selgitatud, on Euroopa Komisjon algatanud arutelu selle kohta, kas kahes 
asjaomases ELi õigusaktis peaks säilitama taimevalmististe erineva käsitlemise. See arutelu 
on endiselt pooleli. 

Järeldus

Eespool toodut silmas pidades ei saa Euroopa Komisjon kindlaks teha võimalust vastata 
petitsiooni esitaja taotlusele positiivselt.

                                               
1 Üldised suunised sidusrühmadele tervisealaste väidete määruse artikli 13 lõigete 1 ja 5 ning artikli 14 
hindamise kohta
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf); Koostamise teaduslikud ja tehnilised suunised
ja tervisealasele väitele loa taotlemise avalduse koostamine
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf) 


