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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1037/2007, της Jill Bell, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Irish Association of Health Stores, σχετικά με την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων 
διατροφής

Αναφορά 1184/2007, της Grace Kinirons, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
των Nutritional Therapists of Ireland, σχετικά με την οδηγία 2002/46/ΕΚ για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των 
συμπληρωμάτων διατροφής

Αναφορά 1419/2008, του Robert Verkerk, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Alliance for Natural Health, σχετικά με την επείγουσα ανάγκη 
επανεξέτασης των επιλογών ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου σε σχέση με 
σχέδια για τον περιορισμό της πρόσβασης των καταναλωτών σε βιταμίνες 
και ανόργανα στοιχεία

Αναφορά 1849/2008, του Alan G. Ruth, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Irish Health Trade Association, σχετικά με την οδηγία 2002/46/ΕΚ για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των 
συμπληρωμάτων διατροφής

Αναφορά 0415/2009, του P. A., σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά με την οδηγία 
2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των 
συμπληρωμάτων διατροφής

1. Περιλήψεις των αναφορών

Αναφορά 1037/2007
Η Irish Association of Health Stores (ιρλανδική ένωση καταστημάτων υγιεινής διατροφής) 
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είναι μια επαγγελματική εμπορική ένωση που εκπροσωπεί το 80% των καταστημάτων 
υγιεινής διατροφής στην Ιρλανδία. Μολονότι υποστηρίζει την καθιέρωση κανόνων που 
ρυθμίζουν τα συμπληρώματα διατροφής, πιστεύει εντούτοις ότι στην οδηγία 2002/46/ΕΚ για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής το 
προτεινόμενο επίπεδο ρύθμισης είναι ακατάλληλο και ιδιαίτερα δυσανάλογο ως προς τους 
κινδύνους που υπάρχουν. Αν και τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα δεν έχουν ακόμα 
ανακοινωθεί , είναι ωστόσο σαφές ότι τα επίπεδα που τελικά θα θεσπιστούν θα περιορίσουν 
αδικαιολόγητα την πρόσβαση του καταναλωτή στα συμπληρώματα διατροφής που 
χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο για πάνω από 40 χρόνια. Η Irish Association of Health Stores υποστηρίζει ότι 
πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν να επιλέγουν αν η απόφαση θα λαμβάνεται από τις αρχές, 
τους καταναλωτές ή/και από τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχιζόμενη πρόσβαση στα προαναφερθέντα είδη διατροφής που παραδοσιακά πωλούνται 
στα κράτη μέλη και ιδιαίτερα στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναφορά 1184/2007

Οι αναφέροντες, αφού προβαίνουν σε μια κριτική κατά ορισμένων ρυθμίσεων της οδηγίας, 
ζητούν να δοθεί στα κράτη μέλη δυνατότητα επιλογής όσον αφορά την πρόσβαση στα 
συμπληρώματα διατροφής υψηλού επιπέδου που παραδοσιακά πωλούνται ελεύθερα σε αυτά 
τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ζητούν από την 
ιρλανδική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί και να διατηρήσει το 
δικαίωμά τους ως καταναλωτές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας να ασκούν την 
ελευθερία της επιλογής στην περίθαλψη και ζητούν ιδίως, αντίθετα προς τις διατάξεις της 
οδηγίας και τις συστάσεις της Food Safety Authority (Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων) της 
Ιρλανδίας, να μην αποδυναμωθεί το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση σε ανόργανα και 
βιταμινούχα συμπληρώματα τα οποία είναι διαθέσιμα στην Ιρλανδία και αλλού τα τελευταία 
σαράντα χρόνια.

Αναφορά 1419/2008

Ο αναφέρων ζητεί να αναθεωρηθούν επειγόντως οι επιλογές ελέγχου και αξιολόγησης 
κινδύνου που εξετάζουν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(ΕΑΑΤ) προκειμένου να τεθούν περιορισμοί στην πρόσβαση των καταναλωτών σε βιταμίνες 
και ανόργανα στοιχεία. Ο αναφέρων φοβάται ότι η αναθεώρηση και η εναρμόνιση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα (οδηγία 2002/46/ΕΚ) θα οδηγήσει στον 
περιορισμό της ελευθερίας επιλογών του καταναλωτή και θα έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα, μολονότι τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι 
υποτιθέμενες εξαιρετικά υψηλές υφιστάμενες δοσολογίες για τα συμπληρώματα διατροφής 
είναι όντως επιβλαβείς για την δημόσια υγεία είναι ελάχιστα ή ανύπαρκτα. Ο αναφέρων 
θεωρεί επίσης ότι οι τρέχουσες ερευνητικές μεθοδολογίες είναι εσφαλμένες και χρήζουν 
αναθεώρησης, ζητεί δε να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη μελέτη βασισμένη στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Αναφορά 1849/2008

Ο αναφέρων επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του Κοινοβουλίου στις αρνητικές επιπτώσεις 
της οδηγίας 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των 
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συμπληρωμάτων διατροφής, ισχυριζόμενος ότι ο ορισμός ανώτατων επιτρεπόμενων επιπέδων 
βιταμινών και ανόργανων στοιχείων στα προϊόντα διατροφής θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία των καταναλωτών και θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών ΜΜΕ που παράγουν 
τέτοιου είδους συμπληρώματα διατροφής στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναφορά 0415/2009

Ο αναφέρων εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα για τα 
συμπληρώματα διατροφής που επιβάλλει η προαναφερθείσα οδηγία επικαλούμενος τις 
ενδεχομένως μεγάλες ζημίες που θα προκαλέσει αυτή στις σκανδιναβικές επιχειρήσεις που 
ειδικεύονται στα συμπληρώματα διατροφής διότι τα επίπεδα που αυτές χρησιμοποιούν στα 
προϊόντα τους είναι υψηλότερα από αυτά που προβλέπει η οδηγία. Μεγάλη επίσης ενδέχεται 
να είναι η ζημία που θα υποστούν εκείνοι οι καταναλωτές που χρειάζονται τα συγκεκριμένα 
υψηλά επίπεδα των συμπληρωμάτων διατροφής διότι αδυνατούν να τα αποκτήσουν από τη 
συνήθη διατροφή τους λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας του εδάφους σε βιταμίνες και 
ανόργανα συστατικά. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η θέσπιση μέγιστων επιπέδων επιβλαβής 
για την δημόσια υγεία.

2. Παραδεκτό

Αναφορά 1037/2007: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2008.
Αναφορά 1184/2007: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Μαρτίου 2008.
Αναφορά 1419/2008: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2009.
Αναφορά 1849/2008: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Απριλίου 2009.
Αναφορά 0415/2009: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουνίου 2009.

3. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 1037/2007 και 1184/2007, που ελήφθη 
στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Οι αναφέροντες είναι επικριτικοί έναντι της οδηγίας 2002/46/ΕΚ για τα συμπληρώματα 
διατροφής και συγκεκριμένα τον καθορισμό μέγιστων ποσοστών βιταμινών και ανόργανων 
στοιχείων στα προϊόντα αυτά. Επιπλέον, αμφισβητούν την επιστημονική αξιολόγηση των 
κινδύνων από την πρόσληψη υψηλών δόσεων βιταμινών και ανόργανων στοιχείων.

Η οδηγία 2002/46/ΕΚ1 για τα συμπληρώματα διατροφής εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 10 Ιουνίου 2002 και ισχύει πλήρως από την 1η 
Αυγούστου 2005.

Η οδηγία θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για την επισήμανση των συμπληρωμάτων 
διατροφής, και εισάγει ειδικούς κανόνες όσον αφορά τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία 
στα συμπληρώματα διατροφής. Σκοπός της οδηγίας είναι να διευκολύνει την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών των προϊόντων, να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας, και να παράσχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τους παρασκευαστές.

Στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-154/04 και C-155/04 Alliance for Natural Health (2005) 
Συλλογή-I-6451, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) εξέτασε αρκετά ζητήματα που άπτονται 
                                               
1 ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51-57.
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της οδηγίας 2002/46/EΚ, και μεταξύ άλλων πιθανές παραβάσεις των αρχών της 
επικουρικότητας, της αναλογικότητας και του θεμελιώδους δικαιώματος άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας. Το ΔΕΚ απεφάνθη, στις αποφάσεις επί των υποθέσεων 
αυτών, ότι οι παράγοντες αυτού του είδους δεν επηρεάζουν την ισχύ της οδηγίας.

Ο καθορισμός μέγιστων ποσοτήτων βιταμινών και ανόργανων στοιχείων προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της οδηγίας 2002/46/ΕΚ. Ο σκοπός αυτής της διάταξης είναι να διασφαλιστεί ότι 
στους καταναλωτές διατίθεται το ευρύτερο δυνατό φάσμα ασφαλών προϊόντων, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες από υπερβολική πρόσληψη 
βιταμινών και ανόργανων στοιχείων. Σε αυτό το πλαίσιο, παρότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο του
ρόλου της ως διαχειριστή κινδύνων, είναι υπεύθυνη για την πρόταση των μέγιστων επιπέδων 
των θρεπτικών ουσιών, το περιθώριο χειρισμών της προσδιορίζεται από σειρά κριτηρίων τα 
οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη όταν καθορίζει αυτά τα επίπεδα. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει 
τις εργασίες, αλλά δεν έχει καταλήξει στα κριτήρια υπολογισμού.

Για να απαντηθούν οι εκπεφρασμένοι προβληματισμοί ως προς τους κινδύνους που ενδέχεται 
να προκύψουν από τυχόν υπερβολική πρόσληψη βιταμινών και ανόργανων στοιχείων, ένα 
από τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία για τον καθορισμό των μέγιστων επιπέδων είναι η 
συνεκτίμηση των ανώτερων ασφαλών επιπέδων (δηλ. το μέγιστο επίπεδο συνολικής χρόνιας 
πρόσληψης μιας θρεπτικής ουσίας που είναι απίθανο να είναι επικίνδυνη ως προς την 
εμφάνιση επιβλαβών συνεπειών) για τις εν λόγω θρεπτικές ουσίες όπως προσδιορίζονται από 
την επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων.

Επ` αυτού, η Επιτροπή ζήτησε από την επιστημονική επιτροπή τροφίμων (ΕΕΤ), και στη 
συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να παράσχουν 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ανοχή πρόσληψης σε ανώτατα επίπεδα των 
θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας. Όπου κρίνεται σκόπιμο, θα 
ληφθούν υπόψη τα ευρήματα άλλων διεθνών οργανισμών επιστημονικής αξιολόγησης 
κινδύνων.
Ο ρόλος της ΕΑΑΤ στην παροχή ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών για την κοινοτική 
νομοθεσία σε τομείς που έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων προσδιορίζεται με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/20021 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.
Τα κριτήρια που περιέχονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2002/46/ΕΚ προβλέπουν επίσης ότι 
στον καθορισμό των μέγιστων ποσοτήτων βιταμινών και ανόργανων στοιχείων θα 
λαμβάνεται ο διαφορετικός βαθμός ευαισθησίας των διαφόρων ομάδων καταναλωτών και η 
πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και από άλλες διαιτητικές πηγές.

Ο ισχυρισμός των αναφερόντων ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά σοβαρών 
επιβλαβών ενεργειών που προκλήθηκαν από συμπληρώματα διατροφής (ταξινομημένα ως 
τρόφιμα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία) κατά τη διάρκεια σαράντα και πλέον ετών χρήσης, 
πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι δεν υπάρχει σύστημα για τη 
συστηματική αναφορά και καταγραφή πιθανών επιβλαβών αντιδράσεων που ενδέχεται να 
προκαλούνται από τρόφιμα.

                                               
1 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24.
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Τα προϊόντα που προορίζονται για ειδικές ομάδες του πληθυσμού (π.χ. άτομα που πάσχουν 
από κοιλιοκάκη) και εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 89/398/EΟΚ1 του Συμβουλίου 
σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή δεν θα υπόκεινται στα όρια ως 
προς τις μέγιστες ποσότητες για βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία που θα οριστούν βάσει της 
οδηγίας 2002/46/ΕΚ για τα συμπληρώματα διατροφής.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία 2002/46/ΕΚ για τα συμπληρώματα διατροφής και τα 
μελλοντικά μέτρα εφαρμογής της, όπως ο καθορισμός μέγιστων ποσοτήτων για βιταμίνες και 
ανόργανα στοιχεία, αποτελούν θεμιτά μέσα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι στην 
εσωτερική αγορά διατίθενται ασφαλή προϊόντα.

Όσον αφορά τα πιο εξειδικευμένα θέματα που εγείρουν οι αναφέροντες, η Επιτροπή επιθυμεί 
να τονίσει ότι:

- ο καθορισμός μέγιστων ποσοτήτων για βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία σε συμπληρώματα 
διατροφής καθώς και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται προβλέπονται από την ίδια την 
οδηγία 
- η αξιολόγηση των κινδύνων σχετικά με τις πιθανές συνέπειες από υπερβολική πρόσληψη 
βιταμινών και ανόργανων στοιχείων έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
178/2002/ΕΚ όχι από την ίδια την Επιτροπή αλλά από την επιστημονική επιτροπή τροφίμων 
(ΕΕΤ) και από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ).

4. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 
1849/2008 και 415/2009, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Τέσσερεις συνολικά αναφορές σχετικά με συμπληρώματα διατροφής έχουν υποβληθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρεις από αυτές παρουσιάστηκαν από τους αναφέροντες κατά τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 19ης Ιανουαρίου 2009 (1037/2007 εξ ονόματος της 
Irish Association of Health Stores (IAHS), 1184/2007 εξ ονόματος των Nutritional Therapists 
of Ireland και 1419/2008 εξ ονόματος της Alliance for Natural Health (ANH)). Η αναφορά
1894/2008 που υποβλήθηκε από την Irish Health Trade Association (IHTA) επαναλαμβάνει 
τα σχόλια και τους ισχυρισμούς των ANH και IAHS στις αντίστοιχες αναφορές τους. Η πιο 
προσφάτως παραληφθείσα αναφορά (415/2009) εκφράζει παρόμοιους προβληματισμούς 
όσον αφορά την σκανδιναβική αγορά συμπληρωμάτων διατροφής.

Όπως αναπτύχθηκε διεξοδικά στην προηγούμενη απάντηση σχετικά με τις αναφορές που 
χρονολογούνται από το 2007, με την από 12ης Ιουλίου 2005 απόφασή του (συνεκδικασθείσες 
υποθέσεις C-154/04 και C-155/04), το ΔΕΚ έχει ήδη απορρίψει τις αιτιάσεις κατά της 
οδηγίας 2002/46/EΚ όσον αφορά τη χρήση βιταμινών και ανόργανων στοιχείων. Από τότε, οι 
αναφέροντες προσπαθούν πλέον να δημιουργήσουν κλίμα αμφισβήτησης ειδικά για τις 
αξιολογήσεις κινδύνου που εκπόνησε σχετικά η ΕΑΑΤ και για την χρήση των 
συμπερασμάτων τους από την Επιτροπή. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία τους, τα 
πρότυπα αξιολόγησης κινδύνου που ενδείκνυνται για τις τοξίνες έχουν ως αποτέλεσμα
υπερβολικά αυστηρά όρια εάν εφαρμοστούν στην αξιολόγηση συμπληρωμάτων διατροφής 

                                               
1 ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. 27-32.
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όπως οι βιταμίνες. Εξακολουθούν επίσης χωρίς αποδείξεις να επισείουν τον κίνδυνο 
διαφυγόντων κερδών για τις επιχειρήσεις συμπληρωμάτων διατροφής και προτιμούν μία 
προσέγγιση μη ρυθμιστικού χαρακτήρα που βασίζεται στην επισήμανση των προϊόντων.

Όσον αφορά την κριτική που έχει ασκηθεί στην αξιολόγηση κινδύνου που πραγματοποίησε η 
Ομάδα της ΕΑΑΤ για τις πρόσθετες ύλες των τροφίμων και τις πηγές θρεπτικών συστατικών 
που προστίθενται στα τρόφιμα, ομάδα που απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, 
πρέπει να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού 178/2002/EΚ που παρέχει συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον αφορά την 
ανεξαρτησία και την διαφάνεια των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων της ΕΑΑΤ. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμμεριστεί τις εν λόγω κριτικές.

Επιπλέον, οι αναφέροντες δείχνουν να πιστεύουν ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης 
κινδύνων θα καθοριστούν ανώτατα επιτρεπόμενα όρια που θα έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό από την αγορά του 85% των συμπληρωμάτων διατροφής που κυκλοφορούν 
σήμερα. Η Επιτροπή θεωρεί τούτο τον ισχυρισμό εντελώς αβάσιμο και αναπόδεικτο.

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες είναι ήδη γνωστοί στην Επιτροπή. 
Απαντώντας, η Επιτροπή ζήτησε από την IHTA να διευκρινίσει τι εννοεί με τον όρο 
«συμπληρώματα υψηλότερης δραστικότητας» και κάλεσε την επαγγελματική ένωση να 
καταθέσει στοιχεία που να θεμελιώνουν τον ισχυρισμό περί αρνητικών συνεπειών που ο 
καθορισμός ανώτατων ορίων ενδέχεται να έχει για τα προϊόντα αυτά. Η Επιτροπή δεν έχει 
λάβει έως σήμερα οποιαδήποτε συγκεκριμένα στοιχεία. Ούτε η IAHS ούτε η ANH δεν έχουν 
στοιχειοθετήσει τους ισχυρισμούς των με αποδείξεις. Τα λίγα στοιχεία που κατέθεσε η IAHS 
δεν ήταν αξιόπιστα, ενώ τα στοιχεία που παρουσίασε η ANH σχετικά με την διανομή των 
προϊόντων υψηλότερης δόσης δεν μπορούν να θεωρηθούν εμπεριστατωμένα διότι δεν 
καλύπτουν ολόκληρο το τομέα.

Εκτός και αν λάβει ουσιαστικά και αξιόπιστα στοιχεία προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών των 
αναφερόντων, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να τους θεωρεί ως απλές εικασίες.

Στο πλαίσιο του καθορισμού ανώτατων ορίων, η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσιες διαβουλεύσεις 
όσον αφορά το ζήτημα των ανώτατων ορίων και δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2006 έγγραφο 
προβληματισμού που καθορίζει τα κύρια προς εξέταση θέματα και καταγράφει τις απόψεις 
των ενδιαφερομένων ως προς τον χειρισμό αυτών. Τα ευρήματα αυτής της διαβούλευσης 
διατίθενται στον ιστοτόπο της SANCO στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

Η Επιτροπή εργάζεται σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και κάνει χρήση 
μεθόδων που αναπτύχθηκαν από ή σε στενή συνεργασία με αυτούς.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία 2002/46/ΕΚ για τα συμπληρώματα διατροφής και τα 
μελλοντικά μέτρα εφαρμογής της, όπως ο καθορισμός μέγιστων ποσοτήτων για βιταμίνες και 
ανόργανα στοιχεία, αποτελούν θεμιτά μέσα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι στην 
εσωτερική αγορά διατίθενται ασφαλή προϊόντα.

5. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 
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1849/2008 and 415/2009 (REV. II) που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της, η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει την 
Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής. Η Επιτροπή διατηρεί την άποψη 
ότι η νομοθεσία αυτή είναι καλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της και ενημερώνεται
συνεχώς για τις νέες εξελίξεις. Η τελευταία τροποποίησή της, ο κανονισμός της Επιτροπής 
(ΕΕ) αριθ. 1161/2011 της 14 Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/EΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 
953/2009 όσον αφορά τους καταλόγους των ανόργανων ουσιών που μπορούν να 
προστίθενται στα τρόφιμα δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις 15 Νοεμβρίου 2011, όπως προβλεπόταν. Επιπλέον, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επιβεβαίωσε την προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή, για παράδειγμα, κατά την 
εξέταση της υπόθεσης 2008/C/446 (Solgar βιταμίνες) που καλύπτει ακριβώς τα θέματα που 
διακυβεύονται.

 Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της εναρμόνισης των μέγιστων ποσοτήτων βιταμινών 
και ανόργανων συστατικών στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων 
διατροφής και συνεχίζει να εξετάζει το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων.


