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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2677/2013, którą złożyła A.D.B. (Niemcy), w imieniu Verein 
Grundrecht auf Gesundheit e.V., z 263 148 podpisami, w sprawie 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i prawa do zdrowia

1. Streszczenie petycji

Ogólnie rzecz ujmując, składający petycję z zadowoleniem przyjmują starania Unii 
Europejskiej zmierzające do harmonizacji rynku wewnętrznego w dziedzinie ochrony 
konsumentów w drodze rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Składająca petycję obawia się jednak, 
że wspomniane rozporządzenie, które ma na celu między innymi ochronę konsumentów przed 
bezpodstawnymi oświadczeniami zdrowotnymi dotyczącymi produktów, wywiera niesłuszny 
wpływ na przysługujące konsumentom prawo do bezpłatnych informacji. Składająca petycję 
stosuje naturalne produkty lecznicze. Przedmiotowe rozporządzenie ma bezpośredni wpływ 
na składającą petycję, ponieważ zgodnie z nim określone istotne informacje o produktach, z 
jakich korzysta ona w celach zdrowotnych, nie mogą być podawane z uwagi na to, że 
wykazanie skuteczności składników tych produktów nie jest możliwe przy zastosowaniu 
konwencjonalnych procedur naukowych. W rezultacie szereg produktów naturalnych 
objętych jest zakazem, ponieważ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
uznaje dużą część z nich za suplementy diety lub środki spożywcze. Zdaniem składającej 
petycję w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 w zbyt dużym stopniu widoczny jest wpływ 
lobbystów przemysłu farmaceutycznego. Twierdzi ona ponadto, że należy dokonać przeglądu 
roli EFSA. Zadaniem EFSA jest określanie, które oświadczenia na temat skuteczności 
naturalnych składników na bazie roślin są zakazane, a które nie. Składająca petycję twierdzi, 
że 90% informacji zdrowotnych na temat produktów naturalnych nie zostało dodanych do 
wykazu EFSA i jedynie 230 z 4 637 wniosków o dopuszczenie tych informacji zdrowotnych 
rozpatrzono pozytywnie. Składająca petycję uważa, że EFSA powinna utrzymywać 
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odpowiednie i sprawiedliwe kryteria oceny składników na bazie roślin, które to składniki 
należy traktować inaczej niż produkty chemiczne. Składająca petycję jest zdania, że ma 
prawo stosować alternatywne metody leczenia oraz że jest uprawniona do informacji na temat 
produktów, z jakich w tym celu korzysta. Składająca petycję wzywa Parlament Europejski, 
aby ten rozpoczął debatę na temat uwzględnienia prawa do alternatywnych metod leczenia w 
przepisach Unii dotyczących zdrowia, dokonał przeglądu roli, jaką odgrywa EFSA w procesie 
oceny, oraz przeglądu oświadczeń zdrowotnych, a także by zmienił rozporządzenie (WE) 
nr 1924/2006, uwzględniając interesy medycyny naturalnej. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Podstawowe informacje mające znaczenie w tej sprawie, a także rozważania dotyczące roli 
EFSA w procesie decyzyjnym oraz ewentualnego wprowadzenia do unijnych przepisów 
dotyczących zdrowia praw do alternatywnych metod leczenia zostały już przedstawione przez 
Komisję w uwagach dotyczących petycji nr 1626/2012.

Ponadto należy przypomnieć, że brak zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego 
nie jest równoznaczny z zakazem sprzedaży produktów jako takich. Produkty te nadal mogą 
być w obrocie bez oświadczeń, na które nie wydano zezwolenia. 

Komisja podkreśla również, że oświadczenia zdrowotne różnią się od wskazań stosowanych 
w przypadku produktów leczniczych; w rzeczywistości etykietowanie i jego metody 
stosowane w przypadku żywności nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi 
spożywczemu, w tym suplementom żywnościowym, właściwości zapobiegania chorobom lub 
leczenia chorób ludzi ani też odwoływać się do takich właściwości. 

Co więcej, państwa członkowskie mają prawo klasyfikować dany produkt – indywidualnie 
dla każdego przypadku – jako żywność lub jako produkt leczniczy. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oświadczeń1 oświadczenia zdrowotne dotyczące 
żywności muszą się opierać na ogólnie przyjętych dowodach naukowych i być potwierdzone 
tymi dowodami, a także nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Rozporządzenie to 
stanowi, że oświadczenia zdrowotne mogą być stosowane wyłącznie wówczas, gdy Komisja 
wyda na nie zezwolenie. Procedura wydawania zezwoleń wymaga oceny naukowej 
oświadczeń, która spełnia najwyższe możliwe standardy i która jest przeprowadzana przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 

Dotychczas wydano zezwolenie na 260 oświadczeń, które umieszczono w wykazie 
dozwolonych oświadczeń zdrowotnych, a 2020 oświadczeń znajduje się w wykazie
oświadczeń zdrowotnych, na które nie wydano zezwolenia. 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9).
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Ocena oświadczeń zdrowotnych dotyczących preparatów i wyciągów roślinnych („substancji 
botanicznych”) jest nadal przedmiotem rozważań w związku z obawami zgłaszanymi przez 
wiele zainteresowanych stron, dotyczącymi odmiennego traktowania „substancji 
botanicznych” z jednej strony w przepisach dotyczących oświadczeń zdrowotnych, a z drugiej 
strony w przepisach dotyczących tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych1, jeśli 
chodzi o uwzględnianie dowodów opartych na „tradycyjnym stosowaniu”. 

Mając na uwadze, że różne wymogi obowiązujące w tych dwóch obszarach prawa UE mogą 
prowadzić do istotnych różnic w poziomie informacji, które dostarcza się konsumentom na 
temat najwyraźniej podobnych produktów, Komisja postanowiła rozpocząć rozważania 
dotyczące tego, czy wspomnianą różnicę wymogów należy utrzymać, czy też nie. W 
oczekiwaniu na wyniki tych rozważań oświadczenia zdrowotne dotyczące „substancji 
botanicznych” mogą być stosowane z zastrzeżeniem właściwych przepisów krajowych i 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oświadczeń. 

Wprowadzenie do unijnych przepisów dotyczących zdrowia praw do alternatywnych metod 
leczenia

Komisja przedstawiła już swoje uwagi w tej sprawie w komunikacie dotyczącym petycji 
nr 1626/2012.  

Należy w tym miejscu przypomnieć, że kwestie związane z prawem do alternatywnych metod 
leczenia nie wchodzą w zakres przepisów dotyczących żywności. 

Przegląd roli EFSA w procesie oceny

Komisja przedstawiła już swoje uwagi w tej sprawie w komunikacie dotyczącym petycji 
nr 1626/2012. 

Ponadto należy zauważyć, że ze względu na brak różnic w sposobie, w jaki w rozporządzeniu 
w sprawie oświadczeń traktuje się „substancje botaniczne” i „substancje chemiczne”, EFSA 
stosuje do wszystkich wniosków jednolite kryteria oceny, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi 
w wytycznych EFSA dla zainteresowanych stron2. 

Przegląd rozporządzenia w sprawie oświadczeń zdrowotnych 

Jak wyjaśniono powyżej, Komisja rozpoczęła rozważania na temat tego, czy w dwóch 
wspomnianych obszarach prawodawstwa UE należy utrzymać różnicę w podejściu do 
„substancji botanicznych”. Rozważania te wciąż trwają. 

                                               
1 Dyrektywa 2004/24/WE zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych 
(Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 34).
2 Ogólne wytyczne dla zainteresowanych stron dotyczące oceny oświadczeń zdrowotnych z art. 13 ust. 1 i 5 i 
art. 14
( HYPERLINK "http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf" 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf); Naukowo-techniczne wytyczne dotyczące 
przygotowywania
i prezentowania wniosku o zezwolenie na oświadczenie zdrowotne
( 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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Wniosek

W związku z powyższym Komisja nie widzi możliwości pozytywnego ustosunkowania się do 
postulatów składającej petycję.


