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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1037/2007 af Jill Bell, irsk statsborger, for den irske sammenslutning 
af helseforretninger, om direktiv 2002/46/EF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud

Andragende 1184/2007 af Grace Kinirons, irsk statsborger, for Nutritional 
Therapists of Ireland, om direktiv 2002/46/EF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud

Andragende 1419/2008 af Robert Verkerk, britisk statsborger, for Alliance for 
Natural Health, om yderst påkrævet revidering af risikovurderingen og 
kontrolmulighederne i forbindelse med den påtænkte begrænsning af forbrugernes 
adgang til vitaminer og mineraler

Andragende 1849/2008 af Alan G. Ruth, irsk statsborger, for "Irish Health Trade 
Association", om direktiv 2002/46/EF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud

Andragende 0415/2009 af P. A., svensk statsborger, om direktiv 2002/46/EF om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud

1. Sammendrag

Andragende 1037/2007

Den irske sammenslutning af helseforretninger er en handelsforening, som repræsenterer 
80 % af alle helseforretninger i Irland. Sammenslutningen støtter regler, der regulerer 
kosttilskud, men er af den opfattelse, at direktiv 2002/46/EF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud er uhensigtsmæssigt og helt ude af proportion 
med de risikoniveauer, der er tale om. Selv om maksimumsgrænserne endnu ikke er 
offentliggjort, står det fast, at de uberettiget vil begrænse adgangen til kosttilskud, der har vist 
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sig at være sikre og effektive i Irland og Det Forenede Kongerige i over 40 år. Den irske 
sammenslutning af helseforretninger gør gældende, at medlemsstaterne bør kunne vælge, om 
beslutningen skal træffes af myndighederne, forbrugerne og/eller de berørte organisationer, 
hvorved der fortsat sikres adgang til ovennævnte fødevarer, som traditionelt er blevet solgt i 
medlemsstaterne og især i Irland og Det Forenede Kongerige.

Andragende 1184/2007

Andragerne er kritiske over for en række af direktivets bestemmelser og ønsker at sikre fortsat 
adgang til kosttilskud af høj kvalitet i medlemsstaterne, særligt Irland og Det Forenede 
Kongerige, hvor sådanne tilskud traditionelt har været frit tilgængelige. De kræver, at den 
irske regering og Kommissionen respekterer og opretholder valgfriheden for forbrugerne og 
medarbejderne i sundhedssektoren med hensyn til sundhedspleje og især deres ret til adgang 
til ikke-økologiske tilskud og vitamintilskud, som har været tilgængelige i Irland og andre 
steder i de sidste 40 år, og som ikke bør undergraves som foreslået i direktivet og anbefalet af 
den irske fødevaresikkerhedsmyndighed.

Andragende 1419/2008

Andrageren anfører, at det er yderst påkrævet, at den risikovurdering og de muligheder for 
kontrol, som Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet overvejer med 
henblik på at begrænse forbrugernes adgang til vitaminer og mineraler, tages op til fornyet 
overvejelse. Andrageren frygter, at ændringen og harmoniseringen af de fællesskabsretlige 
bestemmelser på dette område (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF) vil 
begrænse forbrugernes valgfrihed, og at konsekvenserne for små og mellemstore 
virksomheder i den berørte sektor vil være ude af proportioner. Der er således kun ringe eller 
intet bevis for, at de doser kosttilskud, som i dag betragtes som værende for høje, har skadelig 
indvirkning på folkesundheden. Andrageren mener endvidere, at den forskningsmetodologi, 
der i øjeblikket anvendes, har nogle mangler, og at der er behov for revidering. Andrageren 
argumenterer for en uafhængig undersøgelse, som er baseret på de nyeste videnskabelige data.

Andragende 1849/2009

Andrageren gør Europa-Parlamentet opmærksom på de negative virkninger af direktiv 
2002/46/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud, 
eftersom fastsættelsen af maksimumsgrænser for vitaminer og mineraler i kosttilskud ifølge 
andrageren vil have en negativ indvirkning på forbrugernes sundhed og føre til lukning af 
adskillige små og mellemstore virksomheder, som producerer kosttilskud i Irland og Det 
Forenede Kongerige.

Andragende 0415/2009

Andrageren klager over, at ovennævnte direktiv fastsætter maksimumsgrænser for kosttilskud.
Det vil skabe store vanskeligheder for de skandinaviske virksomheder, der har specialiseret 
sig inden for kosttilskud, da de anvender meget højere grænser i deres produkter. Det vil 
samtidig være en stor ulempe for forbrugerne, der har behov for en bestemt mængde 
kosttilskud, som ikke findes i ernæringen på grund af mangel på vitaminer og mineraler i 
jorden. Andrageren hævder, at en fastsættelse af maksimumsgrænser vil skade 
folkesundheden.
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1037/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. marts 2008).
Andragende 1184/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. marts 2008).
Andragende 1419/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2009).
Andragende 1849/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. april 2009).
Andragende 0415/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. juni 2009).

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar på 1037/2007 og 1184/2007, modtaget den 26. september 2008.

"Andragerne kritiserer direktiv 2002/46/EF om kosttilskud, navnlig indførelsen af 
maksimumsgrænser for vitaminer og mineraler i disse produkter. De sætter desuden 
spørgsmålstegn ved den videnskabelige sikkerhedsvurdering af indtagelse af høje doser af 
vitaminer og mineraler.

Direktiv 2002/46/EF1 om kosttilskud blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 10. 
juni 2002 og er fuldt gældende fra den 1. august 2005.

Direktivet indfører harmoniserede regler om mærkning af kosttilskud og fastsætter særlige 
regler for vitaminer og mineraler i kosttilskud. Hensigten er at lette den frie handel med disse 
produkter, sikre et højt beskyttelsesniveau for den offentlige sundhed og skabe en klar 
lovgivningsmæssig ramme for producenterne.

I de forenede sager C-154/04 og C-155/04 "Alliance for Natural Health" (2005) ECR-I-6451 
har EF-Domstolen behandlet flere spørgsmål vedrørende direktiv 2002/46/EF, herunder 
mulige overtrædelser af subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet og den grundlæggende 
ret til fri erhvervsudøvelse. I disse sager konkluderede EF-Domstolen i sin afgørelse, at 
sådanne faktorer ikke påvirker direktivets gyldighed.

Indførelsen af maksimumsgrænser for vitaminer og mineraler er fastsat i artikel 5 i direktiv 
2002/46/EF. Hensigten med denne bestemmelse er at sikre et så bredt udbud af sikre 
produkter for forbrugerne som muligt og samtidig undgå, at et for stort indtag af vitaminer og 
mineraler kan føre til negative effekter. Selv om Kommissionen som forvalter af denne risiko 
har ansvaret for at foreslå maksimumsgrænser for næringsstoffer, er dens handlefrihed 
begrænset af en række kriterier, som der skal tages hensyn til ved fastsættelsen af disse 
grænser. Kommissionen har indledt dette arbejde, men det er endnu ikke afsluttet.

For at tage højde for de bekymringer for sikkerheden, som kan følge af et for stort indtag af 
vitaminer og mineraler, er et af direktivets kriterier for fastsættelse af maksimumsgrænser, at 
der skal tages højde for det højeste sikkerhedsniveau (dvs. det maksimale niveau af samlet 
varigt indtag af et næringsstof, som ikke indebærer en risiko for negative effekter) for de 
pågældende næringsstoffer som fastlagt ved en videnskabelig risikovurdering.

I denne forbindelse har Kommissionen anmodet Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler (SCF) og senere Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om at 

                                               
1 EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51-57.
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afgive videnskabelige anbefalinger for tålelige øvre grænser for indtag af de næringsstoffer, 
som er anført i direktivets bilag I. Der vil også blive taget hensyn til resultater fra andre 
internationale videnskabelige risikovurderingsorganer, hvor det er relevant.

EFSA's rolle med hensyn til at levere uafhængig videnskabelig rådgivning til Fællesskabets 
lovgivning på områder, som har indflydelse på fødevaresikkerheden, er fastsat i forordning 
(EF) nr. 178/20021 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende 
fødevaresikkerhed.

Kriterierne i artikel 5 i direktiv 2002/46/EF indebærer også, at der ved fastsættelsen af 
maksimumsgrænser for vitaminer og mineraler skal tages højde for den vekslende følsomhed 
hos forskellige befolkningsgrupper og indtaget af næringsstoffer fra kosten.

Andragernes påstand om, at der ikke findes registrerede tilfælde af alvorlige negative effekter, 
som skyldes kosttilskud (klassificeret som fødevarer i EU-lovgivningen), gennem mere end 
40 års brug, skal ses på baggrund af, at der ikke findes noget system, som systematisk
rapporterer negative reaktioner, som skyldes fødevarer.

Produkter, som er udviklet til specifikke befolkningsgrupper (f.eks. gluten) og hører under 
bestemmelserne i Rådets direktiv 89/398/EØF2 om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, 
påvirkes ikke af maksimumsgrænserne for vitaminer og mineraler, som defineres i henhold til 
direktiv 2002/46/EF om kosttilskud.

Konklusion

Kommissionen betragter direktiv 2002/46/EF om kosttilskud og de kommende 
gennemførelsesforanstaltninger til dette direktiv, herunder indførelse af maksimumsgrænser 
for vitaminer og mineraler, som et egnet instrument til at sikre, at der markedsføres sikre 
produkter på det indre marked.

Vedrørende de mere specifikke spørgsmål, som andragerne har rejst, vil Kommissionen 
endvidere gerne oplyse,

- at indførelsen af maksimumsgrænser for vitaminer og mineraler i kosttilskud samt de 
kriterier, der skal anvendes, er fastlagt i selve direktivet,

- at sikkerhedsvurderingen vedrørende de mulige konsekvenser af for stort indtag af 
vitaminer og mineraler er gennemført i overensstemmelse med bestemmelserne i 
forordning 178/2002/EF, ikke af Kommissionen, men af Den Videnskabelige Komité for 
Levnedsmidler (SCF) og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)."

4. Kommissionens svar på 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 og 415/2009, 
modtaget den 7. juli 2009

Der er i alt indgivet fire andragender til Europa-Parlamentet, der vedrører samme spørgsmål 
om kosttilskud. Tre af dem blev forelagt af andragerne under mødet i Udvalget for 
                                               
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-24.
2 EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27-32.
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Andragender den 19. januar 2009 (1037/2007 for den irske sammenslutning af 
helseforretninger (IAHS), 1184/2007 for Nutritional Therapists of Ireland og 1419/2008 for 
Alliance for Natural Health (ANH)). Andragende 1849/2008 af "Irish Health Trade 
Association" (IHTA) gentager de kommentarer og påstande, som ANH og IAHS har fremsat i 
deres respektive andragender. Det senest modtagne andragende (415/2009) udtrykker 
lignende bekymringer i forbindelse med det skandinaviske marked for kosttilskud.

Som det er præciseret i udvalgets tidligere meddelelse om andragenderne fra 2007, afviste 
EF-Domstolen i sin dom af 12. juli 2005 (forenede sager C-154/04 og C-155/04) allerede 
klagerne over direktiv 2002/46/EF med hensyn til brugen af vitaminer og mineraler i 
kosttilskud. Andragerne sætter på det seneste spørgsmålstegn ved specifikt de 
risikovurderinger, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har foretaget i denne 
forbindelse, og Kommissionens anvendelse af resultaterne. De anfører, at 
risikovurderingsmodeller, der egner sig til toksiner, vil resultere i overdrevent strenge 
grænser, hvis de anvendes på vurderingen af kosttilskud som f.eks. vitaminer. De fortsætter 
med at hævde, at det uretmæssigt vil have skadelige konsekvenser for virksomheder, der har 
specialiseret sig inden for kosttilskud, og ville foretrække en ikke-regulerende tilgang baseret 
på mærkning.

Hvad angår kritikken af den risikovurdering, som er foretaget af EFSA's panel for 
tilsætningsstoffer og næringsstoffer tilsat til fødevarer, der består af uafhængige 
videnskabelige eksperter, blev denne risikovurdering gennemført i overensstemmelse med 
bestemmelserne i forordning 178/2002/EF, der fastsætter specifikke garantier for 
uafhængighed og gennemskuelighed i forbindelse med EFSA's videnskabelige bistand.
Kommissionen kan derfor ikke acceptere kritikken.

Andragerne forventer endvidere tilsyneladende, at risikovurderingsprocessen vil resultere i 
maksimumsgrænser, der vil bevirke, at op til 85 % af de nuværende kosttilskud vil forsvinde 
fra markedet. Kommissionen mener, at en sådan påstand er fuldstændig ubegrundet og 
uholdbar.

Disse bekymringer er allerede blevet indgivet til Kommissionen. Kommissionen anmodede i 
sit svar IHTA om præcisering af den anvendte terminologi i udtrykket "kosttilskud med 
højere potens" og bad industrigruppen om at sende oplysninger for at underbygge påstandene 
om de potentielle konsekvenser af at fastsætte maksimumsgrænser for disse produkter.  
Kommissionen har indtil videre ikke fået tilsendt nogen konkrete oplysninger. Hverken IAHS 
eller ANH kunne underbygge deres påstande med relevante oplysninger. De få oplysninger, 
som IAHS fremsendte, var ikke pålidelige, og ANH's oplysninger om afsætning af produkter 
med et højere dosisniveau blev ikke anset for at være tilstrækkelig omfattende, eftersom de 
ikke dækkede hele sektoren.

Medmindre Kommissionen får tilsendt relevante og pålidelige oplysninger, der kan 
underbygge andragernes påstande, vil den fortsat betragte dem som ren spekulation.

Under processen med at fastsætte maksimumsgrænser gennemførte Kommissionen en 
offentlig høring om fastsættelsen af maksimumsgrænser og offentliggjorde i juni 2006 et 
debatoplæg, der fastlagde de vigtigste spørgsmål, der skulle overvejes undervejs, og opnåede 
interessenters synspunkter på, hvordan disse spørgsmål kunne håndteres. Svarene til denne 
høring er tilgængelige på SANCO's websted 



PE414.110v03-00 6/6 CM\896358DA.doc

DA

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

Kommissionen arbejder tæt sammen med interessenterne og anvender formularer, der er 
udarbejdet af interessenterne og med bistand fra interessenterne.

Kommissionen betragter direktiv 2002/46/EF om kosttilskud og de kommende 
gennemførelsesforanstaltninger til dette direktiv, herunder indførelse af maksimumsgrænser 
for vitaminer og mineraler, som et egnet instrument til at sikre, at der markedsføres sikre 
produkter på det indre marked.

5. Kommissionens svar på 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 og 415/2009, 
modtaget den 16. marts 2012

I forlængelse af sin tidligere meddelelse, ønsker Kommissionen at orientere Udvalget for 
Andragender om direktiv 2002/46 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger om kosttilskud. Kommissionen fastholder, at denne lovgivning er godt tilpasset 
til dens formål og opdateres løbende. Den sidste ændring, Kommissionens forordning (EU) 
nr. 116/2011 af 14. november 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2009 for så vidt angår listerne over mineraler, der 
kan tilsættes fødevarer, blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 15. 
november 2011 som planlagt. EU-Domstolen bekræftede Kommissionens tilgang til for 
eksempel dommen af sagen 2008/C/446 (Solgar vitaminer), som præcis dækkede de 
pågældende sager.

Kommissionen erkender vigtigheden af at harmonisere de maksimale mængder af vitaminer 
og mineraler i fødevarer, herunder kosttilskud og fortsætter med at arbejde på det, blandt 
andre prioriteter. 


