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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 2677/2013, imressqa minn A. D. B., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
f’isem Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., b’263 148 firma, dwar ir-
Regolament (KE) Nru 1924/2006 u d-dritt għas-saħħa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta u l-kofirmatarji tagħha qegħdin bażikament jilqgħu l-attentati mill-Unjoni
Ewropea biex tarmonizza s-suq intern fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur permezz tar-
Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa 
mogħtija fuq l-ikel. Madankollu, hija tibża’ li r-Regolament, li l-għanijiet tiegħu jinkludu l-
protezzjoni tal-konsumatur minn indikazzjonijiet infondati dwar is-saħħa fuq prodotti, 
jaffettwa b’mod inġust id-dritt tal-konsumaturi għal informazzjoni libera. Il-petizzjonanta hija 
utent ta’ mediċini naturali. Hija affettwata direttament mir-Regolament, għaliex ċertu 
informazzjoni rilevanti tista’ ma tingħatax fuq il-prodotti li hija tuża għal saħħitha, għaliex l-
effikaċja tal-ingredjenti ta’ dawn il-prodotti ma tistax tiġi ppruvata bl-użu ta’ proċeduri 
xjentifiċi konvenzjonali. Ir-riżultat ta’ dan huwa li diversi prodotti naturali qed jiġu pprojbiti, 
għaliex l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) tqis ħafna minn dawn il-prodotti 
bħala supplimenti tal-ikel jew oġġetti tal-ikel. Skont il-petizzjonanta, ir-Regolament 
Nru 1924/2006 jirrifletti wisq l-illobbjar tal-industrija farmaċewtika u r-rwol tal-EFSA 
għandu jiġi rivedut ukoll. L-EFSA tiddetermina liema informazzjoni dwar l-effikaċja tal-
ingredjenti naturali u bbażati fuq il-pjanti hija pprojbita jew le. Skont il-petizzjonanta, 90 %
tal-informazzjoni dwar is-saħħa fuq prodotti naturali ma ġietx ikkupjata fil-lista tal-EFSA u 
ngħataw biss 230 mill-4 637 applikazzjoni għall-ammissjoni ta’ din l-informazzjoni dwar is-
saħħa. Il-petizzjonanta temmen li l-EFSA għandha żżomm kriterji xierqa u ġusti għall-
valutazzjoni ta’ ingredjenti bbażati fuq il-pjanti, li għandhom jiġu ttrattati b’mod differenti 
mill-kimiċi. Il-petizzjonanta temmen li għandha d-dritt li tagħżel trattamenti alternattivi u li 
għandha d-dritt għall-informazzjoni dwar il-prodotti użati f’dawn it-trattamenti. Il-
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petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew jibda dibattitu dwar l-inklużjoni tad-dritt għal 
trattament alternattiv fil-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa tal-Unjoni, jirrevedi r-rwol tal-EFSA fil-
proċess tal-valutazzjoni, jirrevedi l-indikazzjonijiet dwar is-saħħa u jemenda r-Regolament 
Nru 1924/2006, billi jqis l-interessi tal-mediċina naturali. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

L-informazzjoni ta’ sfond rilevanti għal din il-kawża kif ukoll il-kunsiderazzjonijiet dwar ir-
rwol tal-EFSA fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-introduzzjoni possibbli ta’ drittijiet 
għal metodi ta’ trattament alternattivi fid-dispożizzjonijiet tas-saħħa tal-UE diġà ġew 
ipprovduti mill-Kummissjoni fl-osservazzjonijiet tagħha dwar l-petizzjoni nru 1626/2012.

Barra minn hekk, għandu jiġi mfakkar li n-nuqqas ta’ awtorizzazzjoni ta’ indikazzjoni dwar 
is-saħħa ma jammontax għall-projbizzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti bħala tali. Il-
prodotti xorta jistgħu jkunu preżenti fis-suq mingħajr l-indikazzjonijiet mhux awtorizzati. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tenfasizza li indikazzjonijiet dwar is-saħħa huma differenti 
mill-indikazzjonijiet ta’ prodotti mediċinali; fil-fatt it-tikkettar u l-metodi użati għall-ikel ma 
għandhom jattribwixxu għal ebda oġġett tal-ikel, inklużi supplimenti tal-ikel, il-kwalità ta’ 
prevenzjoni, it-trattament jew l-ikkurar ta’ mard tal-bniedem, jew ir-riferiment għal 
kwalitajiet simili. 

Fl-aħħar nett, l-Istati Membri għandhom id-dritt li jikklassifikaw prodott, fuq bażi ta’ każ 
b’każ, bħala ikel jew bħala mediċina. 

Skont ir-Regolament dwar l-Indikazzjonijiet1, l-indikazzjonijiet dwar is-saħħa li jsiru fuq l-
ikel għandhom ikunu bbażati u ssostanzjati minn evidenza xjentifika aċċettata b’mod ġenerali 
u ma għandhomx jiżgwidaw lill-konsumatur. Ir-Regolament dwar l-Indikazzjonijiet 
jistabbilixxi li l-indikazzjonijiet dwar is-saħħa jistgħu jintużaw biss jekk ikunu ġew 
awtorizzati mill-Kummissjoni. Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni teħtieġ l-valutazzjoni 
xjentifika tal-indikazzjonijiet, tal-ogħla standard possibbli, li titwettaq mill-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA). 

Sal-lum, ġew awtorizzati u tqiegħdu fuq il-lista ta’ indikazzjonijiet awtorizzati dwar is-saħħa 
260 indikazzjoni, u 2020 qegħdin fuq il-lista ta’ indikazzjonijiet mhux awtorizzati dwar is-
saħħa. 

Il-valutazzjoni tal-indikazzjonijiet dwar is-saħħa dwar it-tħejjijiet tal-pjanti u l-estratti tal-
pjanti (l-hekk imsejħa “materjali botaniċi”) għadha qed tiġi kkunsidrata wara li tqajjem 
tħassib minn numru ta’ partijiet interessati li huwa applikat trattament differenti għal 
“materjali botaniċi”, min-naħa waħda taħt il-leġiżlazzjoni dwar l-indikazzjonijiet dwar is-

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel 
(ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9)
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saħħa u, min-naħa l-oħra, taħt il-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti mediċinali veġetali 
tradizzjonali1 fir-rigward tal-kunsiderazzjoni mogħtija lill-evidenza li hija bbażata fuq “użu 
tradizzjonali”. 

Meta wieħed iqis li r-rekwiżiti differenti f’dawn iż-żewġ oqsma tal-liġi tal-UE jisgħu jwasslu 
għal differenzi importanti fil-livell ta’ informazzjoni li hija pprovduta lill-konsumaturi dwar 
il-prodotti li huma apparentement simili, il-Kummissjoni ddeċidiet li tniedi riflessjoni dwar 
jekk din id-differenza għandhiex tinżamm jew le. Filwaqt li r-riżultat ta’ din ir-riflessjoni 
għadu pendenti, l-indikazzjonijiet dwar is-saħħa fuq “materjali botaniċi” jistgħu jintużaw 
soġġetti għad-dispożizzjoni nazzjonali applikabbli għalihom u f’konformità mar-Regolament 
dwar l-Indikazzjonijiet. 

Inklużjoni tad-drittijiet għal trattament alternattiv fil-leġiżlazzjoni tas-saħħa tal-Unjoni

Il-Kummissjoni diġà pprovdiet l-osservazzjonijiet tagħha fuq dan il-punt fil-komunikazzjoni 
tagħha dwar il-petizzjoni nru 1626/2012.  

F’dan il-punt għandu jiġi mfakkar li t-tħassib dwar id-dritt għal trattamenti alternattivi huwa 
barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-ikel. 

Reviżjoni tar-rwol tal-EFSA fil-proċess ta’ valutazzjoni

Il-Kummissjoni diġà pprovdiet l-osservazzjonijiet tagħha fuq dan il-punt fil-komunikazzjoni 
tagħha dwar il-petizzjoni nru 1626/2012. 

Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li fin-nuqqas ta’ divrenzjar tat-trattament ta’ sustanzi li 
huma “materjali botaniċi” u “kimiċi” taħt ir-Regolament dwar l-Indikazzjonijiet, l-EFSA 
tapplika kriterji ta’ valutazzjonijiet uniformi għall-applikazzjonijiet kollha kif spjegat fil-
gwida tagħha għall-partijiet interessati2. 

Reviżjoni tar-Regolament dwar l-indikazzjonijiet dwar is-saħħa 

Kif spjegat hawn fuq, il-Kummissjoni nediet riflessjoni dwar jekk id-differenza fit-trattament 
ta’ “materjali botaniċi” għandhiex tinżamm fiż-żewġ leġiżlazzjonijiet tal-UE kkonċernati jew 
le. Din ir-riflessjoni għadha għaddejja. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika l-mezzi biex 
tirrispondi b’mod pożittiv għat-talbiet tal-petizzjonanta.

                                               
1 Id-Direttiva 2004/24/KE li temenda d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam 
ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 34)
2 Gwida ġenerali għall-partijiet interessati dwar l-evalwazzjoni tal-Artikoli 13.1, 13.5 u 14 tal-indikazzjonijiet 
dwar is-saħħa
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Gwida xjentifika u teknika għall-preparazzjoni
u preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ indikazzjoni dwar is-saħħa
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf)
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