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

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2677/2013, ingiven av A. D. B., tysk medborgare, för 
Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., och undertecknad av ytterligare 
263 148 personer, om förordning (EG) nr 1924/2006 och rätten till hälsa

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren och hennes medundertecknare välkomnar generellt Europeiska unionens försök 
att harmonisera den inre marknaden på konsumentskyddsområdet genom förordning (EG) 
nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Hon befarar dock att 
förordningen, vars syfte är att skydda konsumenterna från obefogade hälsopåståenden om 
produkter, på ett orättvist sätt påverkar konsumenternas rätt till fri information. Framställaren 
använder naturläkemedel. Hon berörs direkt av förordningen, eftersom viss relevant 
information inte får anges på de produkter som hon använder för sin hälsa, då ingrediensernas 
verkan inte kan bevisas med hjälp av konventionella forskningsmetoder. Resultatet av detta är 
att olika naturprodukter är förbjudna, eftersom Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) anser att många av dessa produkter är att betrakta som kosttillskott 
eller livsmedel. Framställaren menar att förordning (EG) nr 1924/2006 i alltför stor 
utsträckning återspeglar läkemedelsindustrins lobbyarbete och att Efsas roll också bör 
granskas. Efsa avgör vilken information om naturliga, vegetabiliska ingrediensers verkan som 
ska vara förbjuden. Framställaren menar att 90 procent av hälsoinformationen om 
naturprodukter inte förts in i myndighetens förteckning och att endast 230 av 
4 637 ansökningar om upptagning av denna hälsoinformation beviljats. Framställaren anser 
vidare att Efsa bör ha lämpliga och rättvisa kriterier för bedömningen av vegetabiliska 
ingredienser, som bör behandlas annorlunda än kemikalier. Framställaren anser att hon har 
rätt att välja alternativa behandlingar och att hon har rätt till information om de produkter som 
används för detta ändamål. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att inleda en 
diskussion om införandet av rätten till alternativ behandling i unionens hälsolagstiftning, att se 
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över Efsas roll i bedömningsförfarandet, att se över hälsopåståenden och att ändra förordning 
(EG) nr 1924/2006, och då ta hänsyn till intressen när det gäller naturläkemedel. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 28 november 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens har redan i sina iakttagelser avseende framställning nr 1626/2012 inkommit 
med relevant bakgrundsinformation i detta fall, samt övervägt Efsas roll i beslutsprocessen 
och kommenterat ett eventuellt införande av rätten till alternativa behandlingsmetoder i EU:s 
bestämmelser om hälso- och sjukvård.

Man bör dessutom påminna om att ett icke godkännande av ett hälsopåstående inte leder till 
ett förbud mot saluföring av själva produkten. Produkter kan finnas på marknaden utan de 
hälsopåståenden som inte godkänts. 

Kommissionen understryker dessutom att hälsopåståenden skiljer sig från 
läkemedelsprodukters föreskrifter. Den märkning och de metoder som används för livsmedel 
innebär i själva verket inte att ett livsmedel, inbegripet kosttillskott, skulle behöva tillskrivas 
egenskaper som inbegriper förebyggande, behandling eller botande av en mänsklig sjukdom, 
eller hänvisa till sådana egenskaper.

Slutligen har medlemsstaterna rätt att från fall till fall klassificera en produkt som livsmedel 
eller läkemedel. 

Enligt förordningen om närings- och hälsopåståenden1måste hälsopåståenden om livsmedel 
grundas på och styrkas med hjälp av allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation och de 
får inte vilseleda konsumenten. I denna förordning fastställs att hälsopåståenden endast kan 
åberopas om de har godkänts av kommissionen. Godkännandeförfarandet kräver att 
påståendena underställts en vetenskaplig bedömning av högsta möjliga standard, vilken utförs 
av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa). 

Hittills har 260 påståenden godkänts och tagits upp på en förteckning över tillåtna 
hälsopåståenden, och 2020 påståenden finns på förteckningen över icke tillåtna påståenden. 

Bedömningen av hälsopåståenden för växtpreparat och växtextrakt (”botanicals”) pågår 
fortfarande efter det att ett antal intressenter påtalat problemet att en annorlunda behandling 
tillämpas på dessa växtpreparat och växtextrakt enligt å ena sidan lagstiftningen om närings-
och hälsopåståenden, och å andra sidan, lagstiftningen om traditionella växtbaserade 
läkemedel2 när det gäller i vilken utsträckning hänsyn tas till bevisning som bygger på 
”traditionell användning”. 

                                               
1 Förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT L 404, 
30.12.2006, s. 9)
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/24/EG om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel (EUT L 136, 30.4.2004, s. 34.)
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Med hänsyn till att de olika kraven på dessa två områden av EU-lagstiftningen kan leda till 
stora skillnader när det gäller omfattningen av den information som ges till konsumenterna 
om produkter som förefaller snarlika, har kommissionen beslutat att inleda en diskussion för 
att överväga huruvida denna skillnad ska bibehållas eller ej. Beroende på resultatet av denna 
diskussion kan hälsopåståenden om växtpreparat och växtextrakt komma att tillåtas i enlighet 
med nationella tillämpliga bestämmelser och i överensstämmelse med förordningen om 
närings- och hälsopåståenden. 

Införandet av rätten till alternativ behandling i unionens hälsolagstiftning

Kommissionen har redan presenterat sina iakttagelser om denna punkt i sitt meddelande om 
framställning nr 1626/2012.

Man bör i detta sammanhang påminna om att frågor angående rätten till alternativa 
behandlingar faller utanför livsmedelslagstiftningens tillämpningsområde. 

Översyn av Efsas roll i bedömningsförfarandet

Kommissionen har redan presenterat sina iakttagelser om denna punkt i sitt meddelande om 
framställning nr 1626/2012. 

Det bör dessutom tilläggas att Efsa, i avsaknad av en åtskillnad mellan behandlingen av 
växtpreparat och växtextrakt å ena sidan och kemiska ämnen å andra sidan inom ramen för 
förordningen om närings- och hälsopåståenden, tillämpar enhetliga bedömningskriterier på 
alla ansökningar, vilket anges i vägledningen för intressenterna1. 

Översyn av förordningen om närings- och hälsopåståenden 

Såsom redan nämndes, har kommissionen inlett en diskussion för att överväga huruvida 
skillnaden när det gäller behandlingen av växtpreparat och växtextrakt ska bibehållas i de två 
berörda unionsrättsakterna. Denna diskussion pågår fortfarande. 

Slutsats

Mot bakgrund av det ovannämnda ser kommissionen inga möjligheter att svara jakande på 
framställarens begäran.

                                               
1 General guidance for stakeholders on the evaluation of Articles 13.1, 13.5 and 14 health claims
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Scientific and technical guidance for the preparation
and presentation of the application for authorisation of a health claim
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf) 


