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Commissie verzoekschriften

28.2.2015

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2677/2013, ingediend door A. D. B. (Duitse nationaliteit), 
namens de Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., gesteund door 263 148 
medeondertekenaars, over Verordening (EG) nr. 1924/2006 en het recht op 
gezondheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster en haar medeondertekenaars zijn in wezen ingenomen met het streven van de 
Europese Unie om de interne markt voor consumentenbescherming te harmoniseren via 
Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen. Zij vreest echter dat de verordening, die zich onder meer ten doel stelt de 
consumenten te beschermen tegen ongegronde gezondheidsclaims voor producten, een 
oneerlijke invloed heeft op het recht van de consumenten op vrije informatie. Indienster is een 
gebruiker van natuurgeneesmiddelen. Zij wordt rechtstreeks getroffen door de verordening 
omdat bepaalde relevante informatie over de producten die zij voor haar gezondheid gebruikt, 
niet mag worden verstrekt daar de werkzaamheid van de ingrediënten van deze producten niet 
met behulp van conventionele wetenschappelijke procedures kan worden aangetoond. Het 
gevolg hiervan is dat diverse natuurlijke producten verboden zijn, omdat veel van deze 
producten door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) als 
voedingssupplementen of voedingsmiddelen worden beschouwd. Volgens indienster ligt 
Verordening nr. 1924/2006 te zeer in de lijn van het lobbywerk van de 
geneesmiddelenindustrie en moet de rol van de EFSA worden herzien. De EFSA bepaalt 
welke informatie over de werkzaamheid van natuurlijke ingrediënten op basis van planten al 
dan niet verboden is. Volgens indienster is 90 % van de gezondheidsinformatie over 
natuurlijke producten niet in de EFSA-lijst overgenomen en werden slechts 230 van de 4 637 
aanvragen voor toelating van deze gezondheidsinformatie toegewezen. Indienster is van 
mening dat de EFSA passende en eerlijke criteria moet handhaven voor de beoordeling van 
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ingrediënten op basis van planten, die anders moeten worden behandeld dan chemische 
stoffen. Indienster is van oordeel dat zij het recht heeft alternatieve behandelingswijzen te 
kiezen en recht heeft op informatie over de hiervoor gebruikte producten. Indienster verzoekt 
het Europees Parlement een debat op gang te brengen over de opname van het recht op 
alternatieve behandelingswijzen in de gezondheidswetgeving van de EU, de rol van de EFSA 
in het beoordelingsproces te herzien, gezondheidsclaims te herzien en Verordening nr. 
1924/2006 te wijzigen met inachtneming van de belangen van de natuurgeneeskunde. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

De Commissie heeft in haar opmerkingen met betrekking verzoekschrift nr. 1626/2012 reeds 
voorzien in de achtergrondinformatie die voor deze zaak van belang is, alsmede in een 
beschouwing over de rol van de EFSA in het besluitvormingsproces en over de mogelijke 
invoering van rechten op alternatieve behandelwijzen in de bepalingen van de EU betreffende 
gezondheid.

Voorts zij eraan herinnerd dat het niet toestaan van een gezondheidsclaim als dusdanig geen 
verbod inhoudt op het in de handel brengen van een product. Ook zonder de niet-toegestane 
gezondheidsclaims mogen producten nog steeds worden verhandeld. 

Daarnaast benadrukt de Commissie dat een gezondheidsclaim niet hetzelfde is als de indicatie 
van een geneesmiddel; in feite mogen de etikettering en methoden die voor levensmiddelen 
worden gebruikt geen eigenschappen aan levensmiddelen toeschrijven inzake het voorkomen, 
behandelen of genezen van een ziekte van de mens, noch toespelingen maken op dergelijke 
eigenschappen. Dit geldt ook voor voedingssupplementen. 

Tot slot hebben de lidstaten het recht om, per geval, een product als levensmiddel of 
geneesmiddel aan te merken. 

Op grond van de claimsverordening1 mogen gezondheidsclaims alleen worden gebruikt als ze 
gebaseerd zijn op en onderbouwd zijn door algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs; 
bovendien mogen ze niet misleidend zijn voor de consument. In de claimsverordening is 
vastgelegd dat gezondheidsclaims uitsluitend mogen worden gebruikt als ze zijn goedgekeurd 
door de Commissie. De goedkeuringsprocedure vereist een wetenschappelijke beoordeling 
volgens de strengste normen, die door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 
moet worden uitgevoerd. 

Tot op heden zijn er 260 claims goedgekeurd en op de lijst van toegestane gezondheidsclaims 
geplaatst. 2020 claims zijn op de lijst van niet-toegestane gezondheidsclaims geplaatst. 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PB L 404 van 
30.12.2006, blz. 9).
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De beoordeling van gezondheidsclaims met betrekking tot plantenpreparaten en 
plantenextracten (de zogenaamde "botanische preparaten") is nog niet afgerond, dit in 
verband met de bezwaren van een aantal geïnteresseerde belanghebbenden dat de wetgeving 
inzake gezondheidsclaims, als het gaat om het belang dat wordt gehecht aan bewijs dat op 
"traditioneel gebruik" is gebaseerd, anders omgaat met "botanische preparaten" dan de 
wetgeving inzake traditionele kruidengeneesmiddelen1. 

Aangezien de uiteenlopende eisen op deze twee gebieden van het EU-recht ertoe kunnen 
leiden dat aan de consument onderling afwijkende informatie wordt verstrekt over één en 
hetzelfde product, heeft de Commissie besloten een reflectieprocedure te starten om te 
bepalen of dit verschil al dan niet moet worden gehandhaafd. In afwachting van de uitkomst 
van deze reflectieprocedure moeten bij het gebruik van gezondheidsclaims aangaande 
"botanische preparaten" de nationale bepalingen die erop van toepassing zijn in acht worden 
genomen, alsook de claimsverordening. 

Invoering van de rechten op alternatieve behandelwijzen in de gezondheidswetgeving van de 
EU

In haar antwoord op verzoekschrift nr. 1626/2012 heeft de Commissie haar opmerkingen ten 
aanzien van deze kwestie reeds behandeld.  

In dit verband dient nogmaals te worden opgemerkt dat wensen met betrekking tot het recht 
op alternatieve behandelingen buiten de reikwijdte van de voedingsmiddelenwetgeving 
vallen. 

Herziening van de rol van de EFSA in het beoordelingsproces

In haar antwoord op verzoekschrift nr. 1626/2012 heeft de Commissie haar opmerkingen ten 
aanzien van deze kwestie reeds behandeld. 

Voorts moet worden opgemerkt dat de EFSA, zoals in haar richtsnoeren voor 
belanghebbenden wordt uitgelegd2, uniforme criteria hanteert voor de beoordeling van 
preparaten, aangezien "botanische preparaten" op grond van de claimsverordening niet anders 
worden behandeld dan "chemische stoffen". 

Herziening van gezondheidsclaims 

Zoals hierboven is uiteengezet, heeft de Commissie een reflectieprocedure gestart om te 
bepalen of het zo moet blijven dat de twee gebieden van EU-recht anders omgaan met 
"botanische preparaten". Deze reflectieprocedure is nog niet afgerond. 

                                               
1 Richtlijn 2004/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot wijziging, wat traditionele 
kruidengeneesmiddelen betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik   (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 34).
2 Algemene richtsnoeren voor belanghebbenden inzake de beoordeling van de artikelen 13.1, 13.5 en 14 
gezondheidsclaims
( HYPERLINK "http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf" 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Wetenschappelijke en technische richtsnoeren voor de 
opstelling
en de indiening van aanvragen voor het goedkeuren van gezondheidsclaims
( 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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Conclusie

In het licht van het bovenstaande ziet de Commissie geen mogelijkheid het verzoek van 
indienster in te willigen.


