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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1037/2007, adresată de Jill Bell, de naționalitate irlandeză, în 
numele „Irish Association of Health Stores”, privind Directiva 2002/46/CE 
referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele 
alimentare

Petiția nr. 1184/2007, adresată de Grace Kinirons, de naționalitate irlandeză, 
în numele „Nutritional Therapists of Ireland”, privind Directiva 2002/46/CE 
referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele 
alimentare

Petiția nr. 1419/2008, adresată de Robert Verkerk, de naționalitate britanică, 
în numele „Alliance for Natural Health”, privind necesitatea de revizuire a 
evaluării riscului și opțiunilor de gestiune în legătură cu planurile de 
restricționare a accesului consumatorilor la vitamine și minerale 

Petiția nr. 1849/2008, adresată de Alan G. Ruth, de naționalitate irlandeză, în 
numele „Irish Health Trade Association”, privind Directiva 2002/46/CE 
referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele 
alimentare 

Petiția nr. 0415/2009, adresată de PA, de naționalitate suedeză, privind 
Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare

1. Rezumatele petițiilor

Petiția nr. 1037/2007,

„The Irish Association of Health Stores” este o asociație comercială care deține 80 % din 
magazinele de produse naturiste din Irlanda. Cu toate că susține dispozițiile privind 
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suplimentele alimentare, asociația consideră că Directiva 2002/46/CE referitoare la 
armonizarea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare nu este aplicabilă, 
fiind complet disproporționată în raport cu nivelurile de risc implicate. Deși plafonul maxim 
nu a fost încă publicat, acesta va restricționa cu siguranță și în mod nejustificat accesul la 
suplimentele alimentare care timp de mai bine de 40 de ani s-au dovedit a fi sigure și eficiente 
în Irlanda și Regatul Unit. Asociația susține că statele membre trebuie să stabilească dacă 
decizia va fi luată de autorități, consumatori și/sau de organizațiile în cauză, asigurând astfel 
accesul permanent la produsele alimentare menționate mai sus, care au fost vândute în mod 
tradițional în statele membre și, în special, în Irlanda și Regatul Unit.

Petiția nr. 1184/2007,

Petiționarii critică un număr de dispoziții ale directivei și caută să asigure că în statele 
membre, în special în Irlanda și în Regatul Unit, în care accesul continuu la suplimente 
alimentare de înaltă calitate a fost în mod tradițional disponibil în mod gratuit. Aceștia solicită 
guvernului irlandez și Comisiei să respecte și să susțină dreptul consumatorilor și al celor care 
lucrează în sectorul sănătății la libertatea de alegere privind îngrijirea sănătății și în special 
dreptul acestora de a avea acces la suplimentele non-organice și de vitamine care au fost 
disponibile în Irlanda și oriunde în ultimii 40 de ani și care nu trebuie discreditate astfel cum 
se propune prin directivă și cum se recomandă de către Autoritatea irlandeză pentru siguranța 
alimentară.

Petiția nr. 1419/2008,

Petiționarul pledează în favoarea unei revizuiri urgente a evaluării riscului și opțiunilor de 
gestiune analizate de Comisie și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA) 
în vederea limitării accesului consumatorilor la vitamine și minerale. Petiționarul se teme că 
revizuirea și armonizarea legislației europene în acest domeniu (Directiva 2002/46/CE) vor 
duce la limitarea opțiunilor consumatorilor și la urmări disproporționate pentru întreprinderile 
mici și mijlocii din sectorul în cauză, în timp ce dovezile că dozele curente de suplimente 
alimentare, considerate prea mari, ar avea efecte negative asupra sănătății populației sunt 
puține sau inexistente. Petiționarul mai consideră că metodologiile de cercetare folosite în 
prezent prezintă lacune și necesită revizuire. El pledează în favoarea cercetării independente, 
bazate pe cele mai noi date științifice. 

Petiția nr. 1849/2008,

Petiționarul atrage atenția Parlamentului European asupra impactului negativ pe care îl va 
avea Directiva 2002/46/CE referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind 
suplimentele alimentare afirmând că stabilirea nivelurilor maxime permise de vitamine și 
minerale pentru produsele alimentare va avea un efect negativ asupra sănătății consumatorilor 
și va conduce la închiderea multor întreprinderi mici și mijlocii producătoare de astfel de 
suplimente alimentare din Irlanda și Regatul Unit.

Petiția 0415/2009

Petiționarul reclamă faptul că directiva stabilește nivelurile maxime permise cu privire la 
suplimentele alimentare. Acest fapt ar aduce mari prejudicii întreprinderilor scandinave 
specializate în producerea de suplimente alimentare, deoarece nivelul acestora este mai mare 
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decât cele stabilite de directivă. Situația i-ar prejudicia în mare măsură și pe consumatori, care 
au nevoie de suplimente alimentare la aceste niveluri ridicate, deoarece ele nu se găsesc în 
produsele alimentare, din cauza carențelor de vitamine și minerale în sol. Acesta afirmă că 
stabilirea unor niveluri maxime contravine normelor de sănătate publică.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1037/2007: Declarată admisibilă la 7 martie 2008.
Petiția nr. 1184/2007: Declarată admisibilă la 8 martie 2008.
Petiția nr. 1419/2008: Declarată admisibilă la 5 martie 2009.
Petiția nr. 1849/2008: Declarată admisibilă la 9 aprilie 2009.
Petiția nr. 0415/2009: Declarată admisibilă la 24 iunie 2009.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei privind petițiile nr. 1037/2007 și 1184/2007, primit la 26 
septembrie 2008

Petiționarii critică Directiva 2002/46/CE privind suplimentele alimentare și, în special, 
stabilirea unor cantități maxime de vitamine și minerale în aceste produse. Mai mult, aceștia 
pun în discuție evaluarea științifică a siguranței de administrare a unor doze ridicate de 
vitamine și minerale.

Directiva 2002/46/CE1 privind suplimentare alimentare a fost adoptată de Parlamentul 
European și de Consiliu la 10 iunie 2002 și se aplică în totalitate de la 1 august 2005.

Directiva stabilește norme armonizate de etichetare a suplimentelor alimentare și introduce 
norme specifice privind vitaminele și mineralele din suplimentele alimentare. Obiectivul 
acesteia este acela de a facilita libera circulație a acestor produse, de a asigura un nivel înalt 
de protecție a sănătății publice și de a furniza un cadru legal clar pentru producători.

În hotărârea sa în cauzele comune C-154/04 și C-155/04 Alliance for Natural Health (2005) 
ECR-I-6451, Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a examinat câteva probleme privind 
Directiva 2002/46/CE și, printre altele, posibilele încălcări ale principiilor subsidiarității, 
proporționalității și a dreptului fundamental de a desfășura o activitate economică. CEJ a 
concluzionat în hotărârea sa privind respectivele cazuri că nici un fel de factori de acest fel nu 
afectează validitatea Directivei.

Stabilirea cantităților maxime de vitamine și minerale este prevăzută la articolul 5 din 
Directiva 2002/46/CE. Obiectivul acestei dispoziții este acela de a garanta faptul că li se oferă 
consumatorilor cea mai largă gamă posibilă de produse sigure, evitând în același timp ca 
administrarea excesivă de vitamine și minerale să conducă la efecte adverse. În acest context, 
deși Comisia, care joacă rolul de manager de riscuri, răspunde de propunerea nivelurilor 
maxime de substanțe nutritive, limita implicării sale este stabilită printr-o serie de criterii care 
au fost luate în considerare la stabilirea respectivelor niveluri. Comisia a inițiat lucrarea, dar 

                                               
1 JO L 183, 12.7.2002, p. 51-57
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nu a finalizat sistemul de măsură.

Pentru a lua în calcul problemele de siguranță care pot să apară din cauza administrării 
excesive de vitamine și minerale, unul dintre criteriile stabilite în Directivă în vederea 
stabilirii nivelurilor maxime este acela de a ține seama de nivelurile superioare de siguranță 
(de exemplu nivelul maxim de administrări cronice totale ale unei substanțe nutritive care nu 
este susceptibilă să prezinte riscurile unor efecte adverse) pentru substanțele nutritive în 
chestiune, după cum sunt stabilite prin evaluarea științifică a riscurilor. 

În acest context, Comisia a solicitat Comitetului științific pentru alimentație umană (CSA), și 
ulterior Agenției Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA), să-și exprime opiniile de 
natură științifică privind nivelurile superioare tolerabile de administrare a substanțelor 
nutritive enumerate în anexa I la Directivă. Acolo unde este cazul, se va ține seama și de 
lucrările altor organisme științifice internaționale de evaluare a riscurilor.
Rolul pe care îl joacă AESA în furnizarea de consultanță științifică independentă privind 
legislația europeană în domenii care au un impact asupra siguranței alimentare este prevăzut 
în Regulamentul (CE) nr.  178/2002 care conține principiile și cerințele generale ale legislației 
alimentare, instituind Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară și stabilind procedurile 
în domeniul siguranței produselor alimentare.
Criteriile enumerate la articolul 5 din Directiva 2002/46/CE prevăd și faptul că nivelul 
variabil al sensibilității diverselor grupuri de populație și administrarea de substanțe nutritive 
în cazul dietelor trebuie să fie luate în considerare atunci când se stabilesc cantitățile maxime 
de vitamine și minerale.

Faptul că petiționarii susțin că nu există evidențe ale unor incidente privind efectele adverse 
grave cauzate de suplimentele alimentare (clasificate ca alimente de către dreptul european) în 
peste patruzeci de ani de utilizare trebuie luat în considerare în baza faptului că nu există un 
sistem funcțional de raportare sistematică a posibilelor reacții adverse care pot fi cauzate de 
produsele alimentare.

Produsele destinate unor grupuri specifice de populație (spre exemplu, produsele celiace) și 
care intră sub incidența dispozițiilor Directivei Consiliului 89/398/CEE1 privind produsele 
alimentare destinate unei alimentații speciale nu vor fi afectate de nivelurile maxime ale 
vitaminelor și mineralelor definite în conformitate cu Directiva 2002/46/CE privind 
suplimentele alimentare.

Concluzii

Comisia consideră Directiva 2002/46/CE privind suplimentele alimentare și măsurile viitoare 
de punere în aplicare a acesteia, cum ar fi stabilirea cantităților maxime de vitamine și 
minerale, ca fiind un instrument valid de garantare a faptului că pe piața internă se 
comercializează produse sigure.

Referitor la problemele mai specifice menționate de petiționari, Comisia ar dori să-i 
informeze că:

                                               
1 JO L 186, 30.6.1989, p. 27-32
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- stabilirea cantităților maxime de vitamine și minerale din suplimentele alimentare, precum și 
criteriile care urmează să fie utilizate sunt prevăzute în Directiva respectivă; 
- evaluarea siguranței privind posibilele consecințe ale administrărilor excesive de vitamine și 
minerale a fost efectuată în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 178/2002/CE nu de 
către Comisie, ci de Comitetului științific pentru alimentație umană (CSA) și de Agenția 
Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA).

4. Răspunsul Comisiei privind petițiile nr. 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 

1849/2008 și 415/2009, primit la 7 iulie 2009

Parlamentului European i-au fost adresate în total patru petiții care privesc chestiuni similare 
legate de suplimentele alimentare. Trei dintre acestea au fost adresate de petiționari în cursul 
reuniunii Comisiei pentru petiții din 19 ianuarie 2009 [1037/2007, în numele „Irish 
Association of Health Stores (IAHS)”, 1184/2007, în numele „Nutritional Therapists of 
Ireland” și 1419/2008, în numele „Alliance for Natural Health (ANH)”]. Petiția 
nr. 1894/2008, adresată de „Irish Health Trade Association (IHTA)”, reia comentariile și 
alegațiile prezentate de ANH și IAHS în petițiile lor. Cea mai recent primită petiție 
(415/2009) formulează preocupări similare în legătură cu piața scandinavă a suplimentelor 
alimentare.

Așa cum a explicat în comunicarea sa anterioară privind petițiile din 2007, CEJ, în hotărârea 
sa din 12 iulie 2005 (cauzele comune C-154/04 și C-155/04), respinsese deja plângerile 
referitoare la Directiva 2002/46/EC cu privire la utilizarea vitaminelor și mineralelor în 
suplimentele alimentare. Mai recent, petiționarii urmăresc să pună la îndoială evaluările de 
risc realizate în acest context de Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară și utilizarea 
de către Comisie a rezultatelor acestora. Aceștia argumentează că modelele de evaluare a 
riscurilor, care sunt adecvate pentru toxine, vor produce limite excesiv de restrictive, dacă se 
aplică evaluării unor suplimente alimentare precum vitaminele. Aceștia continuă prin a atrage 
atenția asupra unor pagube nejustificate aduse industriei suplimentelor alimentare și ar prefera 
o abordare nelegislativă, bazată pe etichetare.

În ceea ce privește criticile aduse evaluării riscurilor efectuate de Grupul științific pentru 
aditivii alimentari și sursele nutritive adăugate alimentelor (ASN) al AESA, compus din 
experți științifici independenți, această evaluare a riscurilor a fost efectuată în conformitate cu 
normele Regulamentului nr. 178/2002/CE care prevede garanții specifice pentru independența 
și transparența consultanței științifice oferite de AESA. În consecință, Comisia nu poate 
accepta aceste critici.

În plus, petiționarii par să anticipeze că procesul de gestionare a riscurilor va avea ca rezultat 
niveluri maxime permise, ceea ce va duce la dispariția de pe piața a până la 85 % dintre 
suplimentele alimentare. Comisia consideră că o asemenea alegație este complet nejustificată. 

Aceste preocupări au fost deja transmise Comisiei. Aceasta, în răspunsul său, a solicitat IHTA 
să furnizeze unele clarificări cu privire la terminologia folosită, și anume „suplimente cu 
efecte mai puternice”, și a cerut asociației să furnizeze date pentru a justifica alegațiile cu 
privire la impactul potențial al stabilirii de cantității maxime asupra acestor produse. Până în 
prezent, Comisia nu a primit nicio informație concretă. Nici IAHS și nici ANH nu și-au putut 
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întemeia alegațiile pe informații concrete. Puținele date pe care IAHS le-a furnizat nu sunt 
viabile, iar datele furnizate de ANH privind distribuția de produse cu concentrații mai mari au 
fost considerate a fi incomplete, având în vedere că nu acopereau întregul sector.

Până în momentul în care Comisia nu primește informații relevante și viabile în sprijinul 
alegațiilor făcute de petiționari, aceasta continuă să le considere ca fiind pure speculații.

În procesul de stabilire a cantităților maxime, Comisia a realizat o consultare publică în acest 
sens și a publicat, în iunie 2006, un document de dezbatere care identifica principalele 
chestiuni de analizat și a obținut perspectivele părților interesate asupra metodei de abordare. 
Răspunsurile din cadrul acestei consultări sunt disponibile pe site-ul SANCO: 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

Comisia lucrează în strânsă cooperare cu părțile interesate folosind formule elaborate de 
acestea și cu sprijinul acestora.

Comisia consideră Directiva 2002/46/CE privind suplimentele alimentare și măsurile viitoare 
de punere în aplicare a acesteia, cum ar fi stabilirea cantităților maxime de vitamine și 
minerale, ca fiind un instrument valid de garantare a faptului că pe piața internă se 
comercializează produse sigure.


