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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1037/2007 dėl Direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo, kurią pateikė Airijos 
pilietė Jill Bell organizacijos „Irish Association of Health Stores“ vardu

Peticija Nr. 1184/2007 dėl Direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių 
su maisto papildais, suderinimo, kurią pateikė Airijos pilietė Grace Kinirons 
asociacijos „Nutritional Therapists of Ireland“ vardu

Peticija Nr. 1419/2008 dėl skubios būtinybės įvertinti pavojų ir kontrolės būdus 
planuojant apriboti galimybę vartotojams įsigyti vitaminų ir mineralinių 
medžiagų, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Robert Verkerk 
organizacijos „Alliance for Natural Health“ vardu 

Peticija Nr. 1849/2008 dėl Direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių 
su maisto papildais, suderinimo, kurią pateikė Airijos pilietis Alan G. Ruth 
organizacijos „Irish Health Trade Association“ vardu 

Peticija Nr. 0415/2009 dėl Direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo, kurią pateikė Švedijos 
pilietis P. A.

1. Peticijos santrauka

Peticija Nr. 1037/2007

„Irish Association of Health Stores“ yra prekybos įmonių asociacija, atstovaujanti 80 proc. 
Airijos sveiko maisto parduotuvių. Nors ji pritaria taisyklėms dėl maisto papildų, šios 
asociacijos požiūriu, Direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto 
papildais, suderinimo yra netinkama ir joje nustatytas ypač neproporcingas susijusios rizikos 



PE414.110v03-00 2/6 CM\896358LT.doc

LT

dydis. Nors dar nepaskelbtos aukščiausios ribos, akivaizdu, kad jos nepagrįstai apribos 
galimybę naudoti maisto papildus, kurie jau 40 metų buvo saugiai ir veiksmingai naudojami 
Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Asociacija „Irish Association of Health Stores“ laikosi 
nuomonės, kad valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė rinktis, ar spręsti turėtų 
valdžios institucijos, vartotojai ir (arba) susijusios organizacijos, ir taip būtų užtikrintos 
tolesnės galimybės naudoti minėtus maisto produktus, kurie tradiciškai pardavinėjami šiose 
valstybėse narėse, ir ypač Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Peticija Nr. 1184/2007

Peticijos pateikėjai kritiškai vertina kelias šios direktyvos nuostatas ir siekia užtikrinti, kad 
valstybės narės, ypač Airija ir Jungtinė Karalystė, galėtų toliau naudoti aukštos kokybės 
maisto papildus, kurie tradiciškai buvo laisvai prieinami. Jie ragina Airijos vyriausybę ir 
Komisiją gerbti ir puoselėti vartotojų ir sveikatos sektoriuje dirbančių asmenų teisę patiems 
spręsti dėl sveikatos priežiūros ir ypač jų teisę gauti neorganinių papildų ir vitaminų, kurių jau 
40 metų buvo galima įsigyti Airijoje. Ši teisė neturėtų būti pažeista, kaip siūloma direktyvoje 
ir kaip rekomenduoja Airijos maisto saugos institucija.

Peticija Nr. 1419/2008

Peticijos pateikėjas ragina skubiai persvarstyti Komisijos ir Europos maisto saugos tarnybos 
svarstomus rizikos vertinimo ir kontrolės variantus, kuriais siekiama apriboti vartotojų 
galimybes gauti vitaminų ir mineralų. Peticijos pateikėjas baiminasi, kad persvarsčius ir 
suderinus šios srities ES teisės aktus (Direktyvą 2002/46/EB) bus apribotas vartotojų 
pasirinkimas ir neproporcingai nukentės šio sektoriaus mažosios ir vidutinės įmonės, nors yra 
labai mažai arba visai nėra įrodymų, kad dabartinės maisto papildų dozės, kurios laikomos per 
didelėmis, turėtų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai. Peticijos pateikėjas taip pat mano, 
kad šiuo metu naudojami mokslinių tyrimų metodai yra netinkami ir juos reikia persvarstyti. 
Jis ragina atlikti nepriklausomą tyrimą, paremtą naujausiais moksliniais įrodymais. 

Peticija Nr. 1849/2008

Peticijos pateikėjas nori atkreipti Parlamento dėmesį į neigiamą Direktyvos 2002/46/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo, poveikį, teigdamas, kad 
nustatytas didžiausias vitaminų ir mineralų kiekis maisto produktuose darys neigiamą poveikį 
vartotojų sveikatai ir dėl jo užsidarys daug Airijos ir Jungtinės Karalystės MVĮ, gaminančios 
tokius maisto papildus.

Peticija Nr. 0415/2009

Peticijos pateikėjas prieštarauja didžiausioms normoms, kurios nustatomos maisto papildams 
pagal minėtą direktyvą, teigdamas, kad dėl jų kiltų didelių sunkumų maisto papildų įmonėms 
Skandinavijos šalyse, kurios šių medžiagų savo maisto produktuose naudoja kur kas daugiau. 
Taip pat labai nukentėtų vartotojai, kurie reikalauja daug maisto papildų ir negali jų gauti iš 
įprastinio maisto, nes dirvoje trūksta vitaminų ir mineralų. Peticijos pateikėjo teigimu, 
nustatyti didžiausius kiekius žalinga visuomenės sveikatai.

2. Priimtinumas
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Peticija Nr. 1037/2007 paskelbta priimtina 2008 m. kovo 7 d.
Peticija Nr. 1184/2007 paskelbta priimtina 2008 m. kovo 8 d.
Peticija Nr. 1419/2008 paskelbta priimtina 2009 m. kovo 5 d.
Peticija Nr. 1849/2008 paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 9 d.
Peticija Nr. 0415/2009 paskelbta priimtina 2009 m. birželio 24 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį).

3. Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 1037/2007 ir Nr. 1184/2007, gautas 2008 m. 
rugsėjo 26 d.

„Peticijos pateikėjai kritikuoja Direktyvą 2002/46/EB dėl maisto papildų ir ypač tai, kad joje 
nustatytas didžiausias vitaminų ir mineralų kiekis šiuose produktuose. Be to, jie abejoja 
moksliniu didelių vitaminų ir mineralų dozių vartojimo saugos įvertinimu.

Europos Parlamentas ir Taryba Direktyvą 2002/46/EB1 dėl maisto papildų priėmė 2002 m. 
birželio 10 d., ir ji visiškai įsigaliojo 2005 m. rugpjūčio 1 d.

Direktyvoje nustatytos suderintos maisto papildų ženklinimo taisyklės, taip pat pradėtos 
taikyti konkrečios taisyklės dėl vitaminų ir mineralų maisto papilduose. Ja siekiama 
palengvinti laisvą šių produktų judėjimą, užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį 
ir užtikrinti aiškų teisinį pagrindą gamintojams.

Sujungtose bylose C-154/04 ir C-155/04 Alliance for Natural Health (2005) Rink., p. I–6451 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išnagrinėjo kelis su Direktyva 2002/46/EB susijusius 
klausimus ir, be kitų galimų pažeidimų, ištyrė galimus subsidiarumo, proporcingumo ir 
pagrindinės teisės vykdyti ekonominę veiklą pažeidimus. Teisingumo Teismas šiose bylose 
nusprendė, kad jokie tokio pobūdžio veiksniai neturi įtakos direktyvos galiojimui.

Didžiausi vitaminų ir mineralų kiekiai nustatyti Direktyvos 2002/46/EB 5 straipsnyje. Šia 
nuostata siekiama užtikrinti, kad vartotojai gautų didžiausią įmanomą saugių produktų 
asortimentą, ir kartu išvengti galimo neigiamo per didelės vitaminų ir mineralų dozės 
poveikio. Taigi nors Komisija, kaip rizikos valdytoja, turi pasiūlyti didžiausią maistinių 
medžiagų lygį, jos veiksmų laisvę apriboja tam tikri kriterijai, į kuriuos būtina atsižvelgti 
nustatant šį lygį. Komisija šį darbą pradėjo, bet dar nebaigė vertinti.

Siekiant išspręsti saugos problemas, kurios gali kilti vartojant per daug vitaminų ir mineralų, 
vienas iš direktyvoje nustatytų kriterijų didžiausiam lygiui nustatyti yra atsižvelgimas į 
didžiausią saugų lygį (pvz., didžiausią visą lėtinį maistinės medžiagos suvartojimą, kuris 
neturėtų sukelti neigiamo poveikio) svarstomoms maistinėms medžiagoms, kuris nustatomas 
moksliniu rizikos įvertinimu. 

Šiuo atžvilgiu Komisija paprašė Maisto produktų mokslinio komiteto ir vėliau Europos 
maisto saugos tarnybos pateikti mokslines nuomones dėl didžiausios leistinos maistinių 
medžiagų, išvardytų direktyvos I priede, dozės. Jei bus tinkama, bus atsižvelgiama ir į kitų 

                                               
1 OL L 183, 2002 7 12, p. 51–57.



PE414.110v03-00 4/6 CM\896358LT.doc

LT

tarptautinių mokslinių rizikos vertinimo organizacijų darbą.
Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) vaidmuo teikiant Komisijai nepriklausomas 
mokslines konsultacijas rengiant teisės aktus srityse, kurios turi įtakos maisto saugai, 
nustatytas Reglamente (EB) 178/20021, kuriame išdėstyti pagrindiniai maisto teisės aktų
principai ir reikalavimai, įsteigiama Europos maisto saugos tarnyba ir išdėstomos procedūros 
su maisto sauga susijusiems klausimams.
Direktyvos 2002/46/EB 5 straipsnyje išdėstytuose kriterijuose numatyta ir tai, kad nustatant 
didžiausius vitaminų ir mineralų kiekius reikia atsižvelgti į skirtingą įvairių gyventojų grupių 
jautrumo lygį ir maistinių medžiagų įsisavinimą iš mitybos.

Peticijos pateikėjų teiginį, kad daugiau kaip per keturiasdešimt vartojimo metų nėra 
užregistruota sunkaus maisto papildų (Europos teisės aktuose klasifikuojamų kaip maisto 
produktai) sukelto neigiamo poveikio atvejų, reikia vertinti atsižvelgiant į tai, kad nėra 
sistemos, kuria remiantis būtų galima sistemiškai pranešti apie neigiamą reakciją, kurią galėjo 
sukelti maisto produktai.

Specialioms gyventojų grupėms skirtiems produktams (pvz., pilvo ertmės ligomis sergantiems 
žmonėms), kuriems galioja Tarybos direktyvos 89/398/EEB2 nuostatos, susijusios su 
specialios paskirties maisto produktais, didžiausi vitaminų ir mineralų kiekiai, kurie bus 
nustatyti maisto papildams pagal Direktyvą 2002/46/EB, įtakos neturės.

Išvada

Komisijos nuomone, Direktyva 2002/46/EB dėl maisto papildų ir būsimos jos įgyvendinimo 
priemonės, pvz., didžiausių vitaminų ir mineralų kiekių nustatymas, yra veiksminga priemonė 
užtikrinti, kad vidaus rinkoje būtų parduodami sveiki produktai.

Dėl konkrečių peticijos pateikėjų iškeltų klausimų Komisija taip pat norėtų informuoti, kad:

– pačioje direktyvoje numatyta nustatyti didžiausius vitaminų ir mineralų kiekius maisto 
papilduose, taip pat taikytinus kriterijus; 
– per didelio vitaminų ir mineralų dozių galimų padarinių saugos įvertinimas buvo vykdomas 
vadovaujantis Reglamento 178/2002/EB nuostatomis, ir jį vykdė ne Komisija, o Maisto 
produktų mokslinis komitetas ir Europos maisto saugos tarnyba.“

4. Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 
ir 415/2009, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Iš viso Europos Parlamentui pateiktos keturios peticijos dėl panašių su maisto papildais 
susijusių klausimų. Tris iš jų peticijos pateikėjai įteikė 2009 m. sausio 19 d. Peticijų komiteto 
posėdyje (Nr. 1037/2007 „Irish Association of Health Stores“ (IAHS) vardu, Nr. 1184/2007 
„Nutritional Therapists of Ireland“ vardu ir Nr. 1419/2008 „Alliance for Natural Health“ 
(ANH) vardu). Peticijoje Nr. 1894/2008, kurią pateikė „Irish Health Trade Association“ 
(IHTA), pakartojamos atitinkamose ANH ir IAHS peticijose išsakytos pastabos ir teiginiai. 
                                               
1 OL L 31, 2002 2 1, p. 1–24.
2 OL L 186, 1989 6 30, p. 27–32.
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Naujausioje gautoje peticijoje (Nr. 415/2009) išreiškiamos panašios abejonės dėl 
Skandinavijos šalių maisto papildų rinkos.

Kaip paaiškinta ankstesniame 2007 m. pranešime dėl peticijų, 2005 m. liepos 12 d. 
Teisingumo Teismo sprendimu (sujungtose bylose C-154/04 ir C-155/04) jau atmesti skundai 
dėl Direktyvos 2002/46/EB, susiję su vitaminų ir mineralų naudojimu maisto papilduose. 
Dabar peticijos pateikėjai jau siekia sukelti abejonių konkrečiai dėl rizikos įvertinimo, kurį 
šiuo klausimu atliko Europos maisto saugos tarnyba, ir dėl to, kaip Komisija panaudojo 
įvertinimo rezultatus. Teigiama, kad toksinams tinkamuose rizikos vertinimo modeliuose 
pateikiamos per griežtos ribos, jei jie taikomi vertinti maisto papildams, pvz., vitaminams. 
Taip pat peticijos pateikėjai toliau kalba apie nepagrįstą žalą maisto papildų verslui ir norėtų, 
kad būtų laikomasi ženklinimu pagrįsto požiūrio, nereglamentuojant jo teisės aktais.

Dėl kritikos rizikos įvertinimui, kurį atliko Europos maisto saugos tarnybos Maisto priedų ir į 
maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė, sudaryta iš nepriklausomų mokslo 
ekspertų, šis vertinimas buvo vykdomas pagal Reglamento 178/2002/EB taisykles, kuriose 
užtikrinamos konkrečios garantijos dėl Europos maisto saugos tarnybos mokslinių 
konsultacijų nepriklausomumo ir skaidrumo. Todėl Komisija su šia kritika sutikti negali.

Taip pat atrodo, kad peticijų pateikėjai prognozuoja, jog po rizikos įvertinimo bus nustatytas 
toks didžiausias leistinas lygis, kad dėl jo iš rinkos išnyks 85 proc. šiuo metu parduodamų 
maisto papildų. Komisijos manymu, šis teiginys visiškai nepagrįstas. 

Komisijai jau buvo pareikštas toks susirūpinimas. Savo atsakyme Komisija paprašė IHTA 
paaiškinti vartojamą „stipresnės potencijos papildų“ terminą ir paprašė šios pramonės grupės 
pateikti duomenis, kuriais ji pagrįstų teiginius dėl galimo poveikio, kuris kiltų nustačius 
didžiausius šių produktų kiekius. Kol kas Komisijai nebuvo pateikta jokių konkrečių 
duomenų. Nei IAHS, nei ANH negalėjo pagrįsti savo teiginių susijusiais duomenimis. Tam 
tikri negausūs IAHS duomenys pasirodė esą nepatikimi, o ANH pateikti duomenys dėl 
didesnės dozės produktų platinimo buvo įvertinti kaip neišsamūs, nes jie neapima viso 
sektoriaus.

Jei nebus pateikta aktualių ir patikimų duomenų šiems peticijos pateikėjų teiginiams 
patvirtinti, Komisija ir toliau laikysis nuomonės, kad tai tėra spėliojimai.

Nustatydama didžiausius leistinus kiekius Komisija dėl didžiausio kiekio nustatymo 
konsultavosi su visuomene ir 2006 m. birželio mėn. paskelbė konsultacijoms skirtą 
dokumentą, kuriame nurodė pagrindinius svarstytinus klausimus, ir gavo suinteresuotųjų 
subjektų nuomones, kaip šiuos klausimus būtų galima spręsti. Atsakymus į šią konsultaciją 
galima rasti Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato (SANCO) interneto 
svetainėje 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su suinteresuotaisiais subjektais naudodama jų sukurtas 
formules ir jų remiama.

Komisijos nuomone, Direktyva 2002/46/EB dėl maisto papildų ir būsimos jos įgyvendinimo 
priemonės, pvz., didžiausių vitaminų ir mineralų kiekių nustatymas, yra veiksminga priemonė 
užtikrinti, kad vidaus rinkoje parduodami produktai būtų sveiki.“
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5. Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 ir 
415/2009 (REV. II), gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Papildydama ankstesnį savo pranešimą, Komisija norėtų pateikti Peticijų komitetui naujausią 
informaciją dėl Direktyvos 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto 
papildais, suderinimo. Komisija nekeičia savo nuomonės, kad šis teisės aktas yra gerai 
pritaikytas ir nuolat atnaujinamas. Paskutinis pakeitimas, 2011 m. lapkričio 14 d. Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. 1161/2011, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/46/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 ir 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 953/2009 dėl mineralinių medžiagų, kurių galima dėti į 
maisto produktus, sąrašų, kaip ir planuota, buvo paskelbtas 2011 m. lapkričio 15 d. Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. Be to, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino 
Komisijos poziciją, pvz., sprendime dėl bylos 2008/C/446 (Solgar vitaminai), kurioje kaip tik 
ir buvo sprendžiama dėl šių klausimų.

Komisija pripažįsta, kad svarbu suderinti didžiausius vitaminų ir mineralų kiekius maisto 
produktuose, taip pat maisto papilduose, ir toliau kartu su kitais prioritetais tęsia darbus šioje 
srityje.“


