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Tárgy: A. D. B. német állampolgár által a Verein Grundrecht auf Gesundheit nevű 
egyesület nevében benyújtott 2677/2013. sz., 263 148 aláírást tartalmazó 
petíció az 1924/2006/EK rendeletről és az egészséghez való jogról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója és társaláírói alapjában véve üdvözlik az élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet 
révén megvalósuló, belső piaci harmonizálásra irányuló uniós törekvéseket a 
fogyasztóvédelem területén. Attól tart azonban, hogy a rendelet, melynek célja többek között, 
hogy megvédje a fogyasztókat a termékekről tett, egészségre vonatkozó alaptalan állításoktól, 
méltánytalanul csorbítja fogyasztók szabad információhoz való jogát. A petíció benyújtója 
természetgyógyászati készítményeket használ. Közvetlenül érinti a rendelet, mert az 
egészsége érdekében használt termékekre vonatkozóan nem nyújtható releváns információ, 
mivel e termékek összetevőinek hatékonyságát nem lehet a hagyományos tudományos 
eljárásokkal bizonyítani. Ennek eredményeként különböző természetgyógyászati 
készítményeket tiltottak be, mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) számos 
ilyen terméket étrend-kiegészítőnek, illetve élelmiszernek tekint. A petíció benyújtója úgy 
véli, hogy az 1924/2006/EK rendelet túlságosan is tükrözi a gyógyszeripari lobbi befolyását, 
és az EFSA szerepét is felül kell vizsgálni. Az EFSA határozza meg, hogy a természetes, 
növényi alapú összetevők hatékonyságára vonatkozó mely információkat engedélyezik vagy 
tiltják. A petíció benyújtója úgy gondolja továbbá, hogy a természetgyógyászati 
készítményekre vonatkozó egészségügyi információk 90%-a nem került fel az EFSA által 
összeállított listára, és az egészségügyi információ feltüntetésére vonatkozó 4637 kérelemből 
csak 230-at hagytak jóvá. Úgy véli, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak egy 
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alkalmas és igazságos szempontrendszert kell alkalmaznia a növényi alapú összetevők 
értékelésére vonatkozóan, melyeket a vegyszerektől eltérően kell kezelni. Úgy érzi, hogy joga 
van az alternatív kezelési módokat választani, valamint joga van információhoz jutni az ezen 
kezelési módok során alkalmazott termékeket illetően. Felszólítja az Európai Parlamentet, 
hogy kezdeményezzen vitát az alternatív kezeléshez való jog uniós jogszabályba foglalásáról, 
vizsgálja felül az EFSA értékelési folyamatban betöltött szerepét, vizsgálja felül továbbá az 
egészségre vonatkozó állításokat, valamint a természetgyógyászat érdekeit figyelembe véve 
módosítsa az 1924/2006/EK rendeletet. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2014. november 28-án. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

Az üggyel kapcsolatos háttér-információ, valamint az EFSA-nak a döntéshozatal 
folyamatában játszott szerepével kapcsolatos megfontolások, és az alternatív kezelési 
módokhoz való jogok lehetséges bevezetése az uniós egészségügyi rendelkezésekben már 
említésre kerültek a Bizottság az 1626/2012. sz. petícióval kapcsolatos megjegyzéseiben.

Nem szabad továbbá elfelejteni, hogy az egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének 
megtagadása nem egyenlő magának a terméknek a betiltásával.  A termékek a nem 
engedélyezett állítások nélkül is forgalmazhatók a piacon. 

A Bizottság hangsúlyozza továbbá, hogy az egészségre vonatkozó állítások különbözőek a 
gyógyszereken feltüntetett információktól; az élelmiszerek esetében alkalmazott címkézés és 
módszerek nem tulajdoníthatnak semmilyen élelmiszernek – beleértve az élelmiszer-
alapanyagokat és az élelmiszer-kiegészítőket – az emberi betegségek megelőzésére, 
kezelésére vagy meggyógyítására szolgáló tulajdonságot, illetve nem is utalhatnak ilyen 
tulajdonságokra. 

Végezetül a tagállamoknak jogában áll eseti alapon besorolni valamely terméket az 
élelmiszer- vagy gyógyszerkategóriák egyikébe. 

Az egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet1 értelmében az élelmiszereken 
feltüntetett, egészségügyi hatásra vonatkozó állításokat általánosan elfogadott tudományos 
bizonyítékokkal kell megalapozni, illetve igazolni, és nem szabad félrevezetniük a fogyasztót. 
Az egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet szerint az egészségügyi hatásra 
vonatkozó állítások csakis akkor alkalmazhatók, ha a Bizottság engedélyezte őket. Az 
engedélyezés folyamata az állítások lehető legmagasabb színvonalú tudományos elbírálását 
kívánja meg, amelyet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) végez. 

Ezidáig 260 állítás kapott engedélyt, és került fel az engedélyezett egészségre vonatkozó 
állítások listájára, és 2020 a nem engedélyezett egészségügyre vonatkozó állítások listájára. 

                                               
1 Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 
1924/2006/EK rendelet (HL L 404., 2006.12.30, 9.o.)
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A növényi eredetű készítményekkel és kivonatokkal („növényi anyagok”) kapcsolatos, 
egészségre vonatkozó állítások kiértékelése folyamatban van, mivel számos érintett 
aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a „növényi anyagok” különböző 
elbírálás alá esnek egyrészt az egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos jogszabályok 
keretében, másrészt a hagyományos növényi gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályok1

keretében, mivel utóbbi esetben mérlegelésre kerül a „hagyományos alkalmazáson” alapuló 
bizonyíték. 

Mivel az uniós jog e két területének különböző követelményei lényeges különbségekhez 
vezethetnek hasonlónak tűnő termékek esetében a fogyasztók számára nyújtott információ 
szintjére vonatkozóan, a Bizottság elemzést kezdett arra nézve, hogy fenntartható-e ez a 
megkülönböztetés. Az elemzés kimenetelétől függően a „növényi anyagokkal” kapcsolatos, 
egészségre vonatkozó állítások a rájuk vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint kerülhetnek 
alkalmazásra, az egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelettel összhangban. 

Az alternatív kezeléshez való jog az Unió egészségügyi jogszabályaiban

A Bizottság már kifejtette az ezzel a ponttal kapcsolatos észrevételeit az 1626/2012-es 
petícióra válaszoló közleményében.  

Ezen a ponton emlékeztetni kell arra, hogy az alternatív kezelési módokkal kapcsolatos 
jogokra vonatkozó aggodalmak kívül esnek az élelmiszerre vonatkozó jogszabályok
alkalmazási körén. 

Az EFSA szerepének felülvizsgálata az értékelés folyamatában 

A Bizottság már kifejtette az ezzel a ponttal kapcsolatos észrevételeit az 1626/2012. sz. 
petícióra válaszoló közleményében. 

Továbbá meg kell jegyezni, hogy mivel az egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet 
nem tesz különbséget a „növényi anyagok” és a „vegyi anyagok” elbírálását illetően, az EFSA 
minden kérelem esetében ugyanazokat az elbírálási kritériumokat alkalmazza, ahogy az 
érintetteknek szóló útmutatás2 is részletezi. 

Az egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet felülvizsgálata 

Ahogy fentebb említésre került, a Bizottság jelenleg elemzi, hogy fenntartandó-e a két 
vonatkozó uniós jogszabályban szereplő különbségtétel a „növényi anyagok” elbírálását 
illetően. Ez az elemzés még folyamatban van. 

Összegzés

                                               
1 Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról szóló 2004/24/EK irányelv (HL L 136., 2004.4.30., 34. o.)
2 Általános útmutatás az érintettek számára a 13.1, 13.5 és 14. cikkek szerinti egészségre vonatkozó állítások 
kiértékeléséről
( HYPERLINK "http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf" 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Tudományos és technikai útmutatás az egészségre 
vonatkozó állításengedélyezésére vonatkozó kérelem előkészítéséről
és benyújtásáról
( 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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A fentiekre tekintettel a Bizottság nem talál módot arra, hogy pozitív választ adjon a petíció 
benyújtójának kérésére.


