
CM\1053032RO.doc PE551.844v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 - 2019

Comisia pentru petiții

28.2.2015

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2677/2013, adresată de A. D. B., de cetățenie germană, în numele 
„Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V.”, însoțită de 263 148 de semnături, 
privind Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și dreptul la sănătate

1. Rezumatul petiției

Petiționara și cosemnatarii salută, în principiu, încercările Uniunii Europene de a armoniza 
piața internă în domeniul protecției consumatorilor prin Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 
privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare. Cu toate 
acestea, ea se teme că regulamentul, al cărui scop include protecția consumatorilor împotriva 
mențiunilor de sănătate neîntemeiate înscrise pe produse, afectează nejustificat dreptul 
consumatorilor la libertatea de informare. Petiționara utilizează medicamente naturiste. Ea 
este direct afectată de regulament, deoarece anumite informații relevante nu pot fi menționate 
pe produsele pe care le utilizează pentru sănătatea sa, întrucât eficacitatea ingredientelor din 
respectivele produse nu poate fi dovedită prin utilizarea de proceduri științifice convenționale. 
Rezultatul este că diverse produse naturiste sunt interzise, deoarece Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța Alimentară (EFSA) consideră multe dintre aceste produse ca fiind 
suplimente alimentare sau produse alimentare. Potrivit petiționarei, Regulamentul (CE) 
nr. 1924/2006 reflectă în prea mare măsură activitatea de lobby a industriei farmaceutice, iar 
rolul EFSA ar trebui, de asemenea, revizuit. EFSA determină ce informații privind 
eficacitatea ingredientelor naturale și pe bază de plante sunt interzise sau nu. Potrivit 
petiționarei, 90% dintre mențiunile de sănătate înscrise pe produsele naturiste nu au fost 
copiate în lista EFSA și numai 230 dintre cele 4 637 de cereri de admitere a respectivelor 
mențiuni de sănătate au fost acceptate. Petiționara consideră că EFSA ar trebui să mențină 
criterii adecvate și corecte pentru evaluarea ingredientelor pe bază de plante, cărora ar trebui 
să li se aplice un tratament diferit față de substanțele chimice. Petiționara consideră că are 
dreptul să aleagă tratamente alternative și are dreptul să fie informată cu privire la produsele 
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utilizate în acestea. Petiționara solicită Parlamentului European să inițieze o dezbatere privind 
includerea dreptului la tratamente alternative în legislația Uniunii privind sănătatea, să se 
revizuiască rolul EFSA în cadrul procesului de evaluare, să se revizuiască mențiunile de 
sănătate și să se modifice Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, având în vedere interesele 
medicinii naturiste. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Comisia a pusa deja la dispoziție, în observațiile sale privind Petiția nr. 1626/2012, 
informațiile contextuale relevante pentru acest caz, precum și comentarii privind rolul EFSA 
în procesul decizional și posibila introducere a drepturilor la metode de tratament alternative 
în legislația UE privind sănătatea.

De asemenea, ar trebui amintit faptul că lipsa unei autorizații pentru o mențiune de sănătate 
nu duce la o interdicție privind comercializarea produsului în sine. Produsele se pot afla pe 
piață fără mențiunile neautorizate. 

În plus, Comisia subliniază faptul că mențiunile de sănătate sunt diferite de indicațiile 
produselor medicinale; de fapt, etichetele și metodele folosite pentru alimente nici nu pot 
atribui unui produs alimentar, inclusiv suplimentelor alimentare, proprietatea de prevenire, 
tratare sau vindecare a unei boli umane, nici nu pot face referire la astfel de proprietăți. 

În cele din urmă, statele membre au dreptul de a clasifica, de la caz la caz, un produs ca 
aliment sau medicament.

Conform Regulamentului privind mențiunile1, mențiunile de sănătate de pe alimente trebuie 
să aibă la bază dovezi științifice acceptate la nivel general și să nu inducă în eroare 
consumatorul. Regulamentul privind mențiunile prevede că mențiunile de sănătate pot fi 
folosite numai dacă au fost autorizate de Comisie. Procedura de autorizare implică evaluarea 
științifică a mențiunilor, la cel mai înalt standard posibil, evaluare realizată de Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Până în prezent au fost autorizate și incluse în lista mențiunilor de sănătate autorizate 260 de 
mențiuni, iar 2020 de mențiuni sunt pe lista mențiunilor de sănătate neautorizate.

Evaluarea mențiunilor de sănătate de pe produsele din plante și extractele din plante (așa-
numitele „produse vegetale”) este încă analizată ca urmare a problemelor ridicate de o serie
de părți interesate conform cărora, pentru „produsele vegetale”, se aplică un alt tratament, 
conform, pe de-o parte, legislației privind mențiunile de sănătate și, pe altă parte, legislației 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele 
alimentare (JO L 404, 30.12.2006, p. 9).
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privind produsele medicinale tradiționale din plante1 cu privire la analizarea dovezilor bazate 
pe „utilizarea tradițională”.

Având în vedere faptul că cerințele diferite din aceste două domenii ale dreptului UE pot duce 
la diferențe importante legate de informațiile furnizate consumatorilor cu privire la produse 
aparent similare, Comisia a decis să lanseze un proces de reflecție legat de măsura în care 
această diferență ar trebui păstrată sau nu. Până la finalizarea acestui proces de reflecție, 
mențiunile de sănătate pot fi folosite pentru „produsele vegetale” în temeiul legislației 
naționale aplicabile acestora și în conformitate cu Regulamentul privind mențiunile.

Includerea dreptului la tratamente alternative în legislația Uniunii privind sănătatea 

Comisia și-a comunicat deja observațiile cu privire la această chestiune în comunicarea sa 
privind Petiția nr. 1626/2012.

Aici ar trebui amintit faptul că preocupările legate de dreptul la tratamente alternative nu intră 
în domeniul de aplicare al legislației privind alimentele.

Revizuirea rolului EFSA în cadrul procesului de evaluare

Comisia și-a comunicat deja observațiile cu privire la această chestiune în comunicarea sa 
privind Petiția nr. 1626/2012. 

În plus, ar trebui menționat faptul că, pentru că în Regulamentul privind mențiunile nu se face 
o diferență între modul în care sunt tratate „produsele vegetale” și cel în care sunt tratate 
substanțele „chimice”, EFSA aplică criterii de evaluare unitare pentru toate cererile, astfel 
cum se explică în orientările realizate de aceasta pentru părțile interesate2.

Revizuirea Regulamentului privind mențiunile de sănătate

Conform celor explicate mai sus, Comisia a lansat un proces de reflecție privind măsura în 
care diferența legată de modul în care sunt tratate „produsele vegetale” ar trebui menținută în 
cele două tipuri de legislații a UE aplicabile. Acest proces de reflecție continuă și în prezent. 

Concluzie

În lumina celor prezentate mai sus, Comisia nu reușește să identifice mijloacele prin care să 
răspundă pozitiv la cererile petiționarei.

                                               
1 Directiva 2004/24/CE de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman ((JO L 136, 30.4.2004, p. 34). 
2 Orientări generale pentru părțile interesate privind evaluarea mențiunilor de sănătate de la articolul 13 
alineatele (1) și (5) și de la articolul 14   
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf); Orientări științifice și tehnice pentru elaborarea
și prezentarea cererii de autorizare a unei mențiuni de sănătate 
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf) 
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