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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2677/2013, ktorú predkladá A. D. B., nemecká štátna príslušníčka, 
(v mene spolku Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V.), (s 263 148 
podpismi), o nariadení (ES) č. 1924/2006 a o práve na zdravie

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície spolu s ďalšími podpísanými v zásade víta snahy Európskej únie 
harmonizovať vnútorný trh v oblasti ochrany spotrebiteľa prostredníctvom nariadenia (ES) č. 
1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách. Predkladateľka však má 
obavy, že nariadenie, ktorého ciele zahŕňajú ochranu spotrebiteľov pred nepodloženými 
zdravotnými tvrdeniami o produktoch, nespravodlivo ovplyvňuje právo spotrebiteľov na 
voľné šírenie informácií. Predkladateľka petície užíva prírodné liečivá. Je priamo ovplyvnená 
nariadením, pretože o produktoch, ktoré užíva pre zdravie, nemusia byť poskytované niektoré 
podstatné informácie, keďže účinnosť zložiek týchto výrobkov nemožno preukázať pomocou 
konvenčných vedeckých postupov. Výsledkom je zákaz mnohých prírodných produktov, 
pretože Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa domnieva, že mnohé z týchto 
produktov sú potravinové doplnky alebo potraviny. Predkladateľka petície sa domnieva, že 
nariadenie (ES) č. 1924/2006 odráža prílišný lobizmus farmaceutického priemyslu a že úloha 
EFSA by mala byť preskúmaná. EFSA určuje, ktoré informácie o účinnosti prírodných 
zložiek rastlinného pôvodu sú zakázané alebo nie. Podľa predkladateľky petície 90 % 
zdravotných informácií o prírodných produktoch nebolo zahrnutých do zoznamu EFSA a iba 
230 žiadostiam zo 4 637 žiadostí o prijatie týchto zdravotných informácií bolo vyhovené. 
Predkladateľka je presvedčená, že úrad EFSA by mal zachovať vhodné a spravodlivé kritériá 
na hodnotenie zložiek na rastlinnom základe, s ktorými by sa malo zaobchádzať inak ako s 
chemickými látkami. Predkladateľka petície je presvedčená, že má právo vybrať si 
alternatívnu liečbu a má právo na informácie o produktoch, ktoré sa pri nej používajú. 
Predkladateľka vyzýva Európsky parlament, aby začal diskusiu o zaradení práva na 
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alternatívnu liečbu do právnych predpisov Únie v oblasti zdravia, aby preskúmal úlohu EFSA 
v procese posudzovania, preskúmal zdravotné tvrdenia a zmenil nariadenie (ES) č. 1924/2006 
tak, aby sa brali do úvahy záujmy prírodnej medicíny.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. novembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Podkladové informácie, ktoré sú relevantné pre tento prípad, ako aj úvahy o úlohe EFSA v 
rozhodovacom procese a možné zavedenie práv na alternatívne liečebné metódy do 
ustanovení EÚ týkajúcich sa zdravia už Komisia poskytla vo svojich pripomienkach k petícii 
č. 1626/2012.

Ďalej treba pripomenúť, že neschválenie zdravotného tvrdenia neznamená zákaz 
komercializácie výrobkov ako takej. Výrobky môžu byť na trhu bez neschválených tvrdení. 

Komisia okrem toho zdôrazňuje, že zdravotné tvrdenia sa odlišujú od označení liekov; v 
skutočnosti sa označenie a metódy použité pre potraviny nesmú spájať so žiadnou potravinou 
vrátane potravinových doplnkov, schopnosťou zabrániť, liečiť alebo vyliečiť ľudské choroby 
a ani odkazovať na takéto vlastnosti. 

A napokon, členské štáty majú právo určiť v každom jednotlivom prípade, či ide o liek alebo 
potravinu. 

Podľa nariadenia o tvrdeniach1, zdravotné tvrdenia o potravinách sa musia zakladať na 
všeobecne uznávaných vedeckých dôkazoch a byť nimi podložené a nesmú spotrebiteľa 
zavádzať. Nariadenie o tvrdeniach stanovuje, že zdravotné tvrdenia môžu byť použité iba 
vtedy, ak boli povolené Komisiou. Postup povolenia si vyžaduje vedecké posúdenie tvrdení 
na čo najvyššej úrovni, ktoré vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). 

K dnešnému dňu sa povolilo 260 tvrdení a zahrnuli sa do zoznamu povolených zdravotných 
tvrdení a 2020 je na zozname nepovolených zdravotných tvrdení. 

Posudzovanie zdravotných tvrdení o rastlinných prípravkoch a rastlinných výťažkoch sa stále 
prehodnocuje v dôsledku obáv viacerých zainteresovaných strán, že sa rozdielne pristupuje k 
rastlinným prípravkom a výťažkom podľa právnych predpisov o zdravotných tvrdeniach na 
jednej strane a podľa právnych predpisov o tradičných rastlinných liekoch2 na strane druhej, 
so zreteľom na posúdenie dôkazov, ktoré sa zakladá na „tradičnom používaní“. 

Vzhľadom na to, že rozličné požiadavky v týchto dvoch oblastiach práva EÚ môžu viesť k 
značným rozdielom v úrovni informácií poskytovaných spotrebiteľom o výrobkoch, ktoré sú 
očividne podobné, sa Komisia rozhodla zvážiť, či by sa tento rozdiel mal zachovať, alebo nie. 
Kým nebudú známe výsledky tejto úvahy, zdravotné tvrdenia o rastlinných prípravkoch a 
                                               
1 Nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 
30.12.2006, s. 9).
2 Smernica 2004/24/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch Spoločenstva, 
týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 34).
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výťažkoch sa môžu použiť podľa vnútroštátnych ustanovení, ktoré sa na ne vzťahujú, a v 
súlade s nariadením o výživových a zdravotných tvrdeniach. 

Začlenenie práv na alternatívne spôsoby liečby v zdravotných právnych predpisoch Únie

Komisia už poskytla svoje pripomienky k tomuto bodu vo svojom oznámení o petícii č. 
1626/2012.  

Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že obavy týkajúce sa práva na alternatívne spôsoby 
liečby nespadajú do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov o potravinách. 

Preskúmanie úlohy EFSA v procese posudzovania

Komisia už poskytla svoje pripomienky k tomuto bodu vo svojom oznámení o petícii č. 
1626/2012. 

Okrem toho je potrebné poznamenať, že pri neexistencii rozdielneho prístupu v rámci 
nariadenia o tvrdeniach k rastlinným prípravkom a výťažkom a látkam chemického pôvodu, 
EFSA uplatňuje jednotné kritériá posudzovania pre všetky žiadosti, ako je vysvetlené v jej 
usmerneniach pre zainteresované strany1. 

Preskúmanie nariadenia o zdravotných tvrdeniach 

Ako už bolo uvedené, Komisia začala úvahu o tom, či rozdiel v prístupe k rastlinným 
prípravkom a výťažkom by mal byť ponechaný v dvoch príslušných právnych predpisoch EÚ. 
Táto úvaha stále prebieha. 

Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia nedokáže určiť spôsob, ako kladne odpovedať na 
požiadavky predkladateľky petície.

                                               
1 Všeobecné usmernenia pre zainteresované strany o hodnotení článkov 13.1, 13.5 a 14 zdravotných tvrdení.
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Vedecké a technické usmernenia na prípravu
a predkladanie žiadostí o povolenie zdravotného tvrdenia
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf) 


