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Betreft: Verzoekschrift 1037/2007, ingediend door Jill Bell (Ierse nationaliteit), namens 
de Ierse vereniging van reformwinkels, over Richtlijn 2002/46/EG betreffende 
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen

Verzoekschrift 1184/2007 ingediend door Grace Kinirons (Ierse nationaliteit), 
namens Nutritional Therapists of Ireland (voedingstherapeuten van Ierland), 
over Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen

Verzoekschrift 1419/2008, ingediend door Robert Verkerk (Britse nationaliteit, 
namens de Alliance for Natural Health, over de dringende noodzaak van een 
herziening van de risicobeoordeling en controlemogelijkheden in verband met 
plannen om de toegang van consumenten tot vitaminen en mineralen te 
beperken

Verzoekschrift 1849/2008, ingediend door Alan G. Ruth (Ierse nationaliteit), 
namens de Ierse organisatie voor de reformhandel, over Richtlijn 2002/46/EG 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen

Verzoekschrift 415/2009, ingediend door PA (Zweedse nationaliteit), over 
Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten inzake voedingssupplementen

1. Samenvatting van de verzoekschriften

Verzoekschrift 1037/2007
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De Ierse vereniging van reformwinkels is een handelsorganisatie die 80% van de 
reformwinkels in Ierland vertegenwoordigt. Hoewel de vereniging regels inzake 
voedingssupplementen ondersteunt, is zij van mening dat Richtlijn 2002/46/EG betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen onjuist 
en zeer onevenredig is ten opzichte van het aantal risico's die voedingssupplementen met zich 
meebrengen. Hoewel de plafondgrenzen nog niet zijn gepubliceerd, is het duidelijk dat zij op 
een onverdedigbare wijze de toegang beperken tot voedingssupplementen waarvan de 
veiligheid en effectiviteit in Ierland en het Verenigd Koninkrijk al meer dan 40 jaar is 
aangetoond. De Ierse vereniging van reformwinkels stelt dat lidstaten zouden moeten kunnen 
kiezen of het besluit wordt genomen door de betreffende autoriteiten, de consumenten en/of 
de organisaties, waarmee de toegang tot bovengenoemde voedingsproducten, die van oudsher 
worden verkocht in de lidstaten, en met name in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, 
gewaarborgd blijft.

Verzoekschrift 1184/2007

Indieners staan kritisch tegenover een aantal voorschriften in de richtlijn en willen ervoor 
zorgen dat de toegang tot voedselsupplementen van hoge kwaliteit in de lidstaten blijft 
bestaan, vooral in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, waar deze supplementen altijd vrij 
verkrijgbaar zijn geweest. Zij verzoeken de Ierse regering en de Commissie het recht op 
keuzevrijheid ten aanzien van gezondheidszorg en vooral op de toegang tot anorganische en 
vitaminesupplementen van consumenten en mensen die in de gezondheidszorg werken, te 
respecteren en te handhaven. Bovengenoemde stoffen zijn de laatste 40 jaar in Ierland en 
elders verkrijgbaar geweest en dit zou niet moeten worden tegengegaan, zoals wordt 
voorgesteld in de richtlijn en wordt aanbevolen door de Ierse Autoriteit voor 
voedselveiligheid.

Verzoekschrift 1419/2008

Indiener wijst op de dringende noodzaak van een herziening van de risicobeoordeling en de 
controlemogelijkheden die momenteel door de Commissie en de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) worden overwogen om de toegang van consumenten tot vitaminen 
en mineralen te beperken. Indiener vreest dat de herziening en onderlinge aanpassing van de 
wetgeving van de lidstaten op dit gebied (Richtlijn 2002/46/EG) tot een beperking van de 
keuzevrijheid van de consument zal leiden en een onevenredige impact zal hebben op de 
kleine en middelgrote ondernemingen in deze sector, terwijl er weinig of geen bewijs is dat de 
huidige, te hoog geachte, doses voedingssupplementen negatieve gevolgen hebben voor de 
volksgezondheid. Indiener is tevens van mening dat de huidige onderzoeksmethodes 
ondeugdelijk zijn en herzien moeten worden. Hij dringt aan op een onafhankelijk onderzoek 
op basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen.

Verzoekschrift 1849/2008

Indiener vestigt de aandacht van het Parlement op de negatieve gevolgen van Richtlijn 
2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen en beweert dat het vaststellen van maximaal toegestane niveaus van 
vitaminen en mineralen in levensmiddelen negatieve gevolgen zal hebben voor de 
volksgezondheid, en zal leiden tot de sluiting van een groot aantal kleine en middelgrote 
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ondernemingen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk die dergelijke voedingssupplementen 
produceren.

Verzoekschrift 415/2009

Indiener protesteert tegen de maximumgrenzen voor voedingssupplementen die bij 
voornoemde richtlijn zijn vastgesteld en verklaart dat deze grote problemen veroorzaken voor 
de producenten van voedingssupplementen in Scandinavië, waar veel hogere niveaus gelden.
Ook zouden zij nadelig zijn voor de consument, die hoge niveaus aan voedingssupplementen 
nodig heeft en dit niet uit gewoon voedsel kan halen omdat de grond te weinig vitaminen en 
mineralen bevat. Indiener argumenteert dat het vaststellen van maximumniveaus negatieve 
gevolgen heeft voor de volksgezondheid.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1037/2007: Ontvankelijk verklaard op 7 maart 2008.
Verzoekschrift 1184/2007: Ontvankelijk verklaard op 8 maart 2008.
Verzoekschrift 1419/2008: Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2009.
Verzoekschrift 1849/2008: Ontvankelijk verklaard op 9 april 2009.
Verzoekschrift 0415/2009: Ontvankelijk verklaard op 24 juni 2009.

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie voor 1037/2007 en 1184/2007, ontvangen op 
26 september 2008

Indieners staan kritisch tegenover Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen en in 
het bijzonder de vaststelling van maximumhoeveelheden vitaminen en mineralen in deze 
producten. Ook stellen zij vraagtekens bij de wetenschappelijke risicobeoordeling van de 
inname van hoge doses vitaminen en mineralen.

Richtlijn 2002/46/EG1 inzake voedingssupplementen is op 10 juni 2002 door het Europees 
Parlement en de Raad aangenomen en is per 1 augustus 2005 volledig in werking.

In de richtlijn zijn geharmoniseerde voorschriften opgenomen voor de etikettering van 
voedingssupplementen en worden specifieke voorschriften met betrekking tot vitaminen en 
mineralen in voedingssupplementen geïntroduceerd. Doel van de richtlijn is om de vrije 
handel in deze producten te vergemakkelijken, een hoog beschermingsniveau voor de 
volksgezondheid te waarborgen en fabrikanten een duidelijk wettelijk kader te bieden.

In het kader van de gevoegde zaken C-154/04 en C-155/04 Alliance for Natural Health e.a. 
(2005) ECR-I-6451 heeft het Europees Hof van Justitie zich over diverse vragen gebogen met 
betrekking tot Richtlijn 2002/46/EG, onder andere over mogelijke schending van het 
subsidiariteitsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het fundamentele recht om een 
economische activiteit uit te oefenen. Het Hof heeft in zijn arrest geconcludeerd dat de 
geldigheid van de richtlijn niet door dergelijke factoren wordt aangetast.

                                               
1 PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.
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Volgens artikel 5 van Richtlijn 2002/46/EG dienen er maximumhoeveelheden te worden 
vastgesteld voor vitaminen en mineralen in voedingssupplementen. Doel van deze bepaling is 
om er voor te zorgen dat consumenten over een zo breed mogelijk assortiment van veilige 
producten kunnen beschikken, en tegelijkertijd te voorkomen dat een overmatige inname van 
vitaminen en mineralen tot schadelijke effecten kan leiden. Hoewel de Commissie, in haar rol 
van crisismanager, de verantwoordelijkheid heeft om maximumniveaus voor nutriënten voor 
te stellen, wordt haar bewegingsruimte in deze context beperkt door een verzameling criteria 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van die niveaus. De Commissie 
is met haar taak begonnen, maar is nog niet klaar met de maatregel.

Aangezien er risico's verbonden kunnen zijn aan een overmatige consumptie van vitaminen en 
mineralen, is een van de criteria die in de richtlijn is opgenomen voor de vaststelling van 
maximumhoeveelheden dat er rekening dient te worden gehouden met de veilige 
maximumgehalten (dat wil zeggen, het maximumniveau van de totale chronische inname van 
een nutriënt zonder risico van nadelige effecten) voor de nutriënten in kwestie, op basis van 
wetenschappelijke risicobeoordeling.

De Commissie heeft in dit verband het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding 
(SCF) en later de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gevraagd om 
wetenschappelijke oordelen te geven over maximaal toelaatbare consumptieniveaus van de 
nutriënten in bijlage I van de richtlijn. Waar nodig zal ook het werk van andere internationale 
wetenschappelijke risicobeoordelingsinstanties in aanmerking worden genomen. De rol van 
EFSA in het verschaffen van onafhankelijk wetenschappelijk advies voor communautaire 
wetgeving op terreinen die gevolgen hebben voor de voedselveiligheid is vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 178/20021 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften 
van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.
Met de in artikel 5 van Richtlijn 2002/46/EG genoemde criteria wordt ook geregeld dat bij de 
vaststelling van maximumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen rekening wordt 
gehouden met de variërende mate van gevoeligheid van verschillende groepen consumenten 
en de inname van nutriënten uit de overige voeding.

De bewering van de indieners dat er in meer dan veertig jaar geen voorvallen zijn 
gerapporteerd van consumenten die ernstige schadelijke gevolgen hebben ondervonden door 
het gebruik van voedingssupplementen (die in de Europese wetgeving onder de 
voedingsmiddelen worden geschaard) moet worden beschouwd in het licht van het feit dat er 
geen systeem bestaat waarmee mogelijke nadelige effecten door het gebruik van 
voedingsstoffen systematisch in kaart worden gebracht.

De maximumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen die in het kader van Richtlijn 
2002/46/EG inzake voedingssupplementen worden vastgesteld hebben geen invloed op 
producten die bestemd zijn voor specifieke bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld 
coeliakiepatiënten) en die vallen onder de bepalingen van Richtlijn 89/398/EEG van de Raad2

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor 

                                               
1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
2 PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27.
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bijzondere voeding bestemde levensmiddelen.

Conclusie

De Commissie beschouwt Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen en de 
bijbehorende toekomstige uitvoeringsmaatregelen, zoals de vaststelling van 
maximumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen, als een geldig instrument om ervoor te 
zorgen dat er veilige producten ter verkoop op de interne markt worden aangeboden.

Over de meer specifieke punten die de indieners te berde hebben gebracht, wil de Commissie 
nog het volgende opmerken:

- In de vaststelling van maximumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen in 
voedingssupplementen en de te hanteren criteria wordt door de richtlijn zelf voorzien;
- De risicobeoordeling van de mogelijke consequenties van een overmatige inname van 
vitaminen en mineralen is conform het bepaalde in Verordening (EG) nr. 178/2002 niet 
uitgevoerd door de Commissie, maar door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke 
voeding (SCF) en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

4. Antwoord van de Commissie voor 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 en 
415/2009, ontvangen op 7 juli 2009

Het Europees Parlement heeft in totaal vier vergelijkbare verzoekschriften ontvangen over 
kwesties in verband met voedingsupplementen. Drie hiervan zijn tijdens de vergadering van 
de Commissie verzoekschriften op 19 januari 2009 door de indieners gepresenteerd 
(1037/2007 namens de Ierse vereniging van reformwinkels (IAHS), 1184/2007 namens 
Nutritional Therapists of Ireland en 1419/2008 namens de Alliance for Natural Health (ANH).
Verzoekschrift 1894/2008, ingediend door de Ierse organisatie voor de reformhandel (IHTA) 
herhaalt het commentaar en de beweringen die de ANH en de IAHS in hun respectieve 
verzoekschriften hebben opgenomen. In het meest recentelijk ontvangen verzoekschrift 
(0415/2009) worden vergelijkbare zorgen uitgesproken met betrekking tot de Scandinavische 
markt voor voedingssupplementen.

Zoals uiteengezet in de vorige mededeling over de verzoekschriften uit 2007 heeft het EHvJ 
in zijn arrest van 12 juli 2005 (gevoegde zaken C-154/04 en C-155/04) de klachten inzake 
Richtlijn 2002/46/EG met betrekking tot het gebruik van vitaminen en mineralen in 
voedingssupplementen verworpen. Meer recent pogen indieners specifiek twijfel te zaaien 
omtrent de risicobeoordelingen die in deze context worden uitgevoerd door de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid, en het gebruik van de resultaten door de Commissie. Zij 
argumenteren dat modellen voor risicobeoordeling die geschikt zijn voor giftige stoffen, te 
strenge limieten opleveren als zij voor de beoordeling van voedingssupplementen zoals 
vitaminen worden gebruikt. Zij beweren dat de handel in voedingssupplementen hierdoor ten 
onrechte ernstige schade lijdt, en geven de voorkeur aan een op etikettering gebaseerde, niet-
regulerende aanpak.

Met betrekking tot de kritiek op de risicobeoordeling die is uitgevoerd door het panel voor 
voedseladditieven en aan voedsel toegevoegde nutriënten (ANS) van de EFSA, dat bestaat uit 
onafhankelijke wetenschappers, zij erop gewezen dat deze werd uitgevoerd overeenkomstig 
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de regels van Verordening 178/2002/EG, die specifieke garanties biedt voor de 
onafhankelijkheid en transparantie van het wetenschappelijk advies van de EFSA. De 
Commissie kan deze kritiek dan ook niet aanvaarden.

Verder lijken indieners ervan uit te gaan dat het proces van risicobeoordeling zal leiden tot 
maximaal toegestane hoeveelheden waardoor tot 85% van de nu bestaande 
voedingssupplementen van de markt zal verdwijnen. De Commissie acht een dergelijke 
veronderstelling ongegrond en ongefundeerd.

Deze vraagstukken zijn reeds aan de Commissie voorgelegd. De Commissie heeft de IHTA in 
haar antwoord om verduidelijking van de gebruikte terminologie van "supplementen met een 
hogere potentie" verzocht en de sector gevraagd gegevens te verstrekken ter staving van de 
beweringen inzake de mogelijke impact van vaststelling van maximumhoeveelheden voor 
deze producten. Tot dusver heeft de Commissie geen concrete gegevens ontvangen. De IAHS 
noch de ANH hebben hun beweringen met relevante gegevens kunnen onderbouwen. De 
weinige gegevens die de IAHS heeft verstrekt waren niet betrouwbaar, en de gegevens die de 
ANH deed toekomen over de distributie van hooggedoseerde producten werden niet uitvoerig 
genoeg geacht, aangezien zij niet de gehele sector besloegen.

Tenzij de Commissie relevante en betrouwbare gegevens ontvangt waarmee de beweringen 
van indieners worden gestaafd, blijft zij deze als zuivere speculatie beschouwen.

Bij het vaststellen van de maximumhoeveelheden heeft de Commissie een openbare 
raadpleging uitgevoerd naar de vaststelling van maximumhoeveelheden en in juni 2006 een 
discussiegrondslag gepubliceerd waarin de belangrijkste punten van dit onderzoek werden 
opgesomd en de standpunten van de belanghebbenden over de wijze waarop deze zouden 
moeten worden aangepakt, werden vermeld. De reacties op deze raadpleging zijn te vinden op 
de SANCO-website:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

De Commissie werkt nauw samen met alle belanghebbenden, maakt gebruik van de recepten 
van belanghebbenden en wordt gesteund door de belanghebbenden.

De Commissie beschouwt Richtlijn 2002/46/EG over voedingssupplementen en de 
toekomstige uitvoeringsbepalingen, zoals de vaststelling van maximumhoeveelheden voor 
vitaminen en mineralen, als een geldig instrument om te waarborgen dat producten die op de 
interne markt in de handel worden gebracht, veilig zijn.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie voor 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 
1849/2008 en 415/2009, ontvangen op 16 maart 2012

Ter aanvulling op haar eerdere mededeling wil de Commissie de Commissie verzoekschriften 
op de hoogte stellen van Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen. De Commissie houdt vast aan haar 
standpunt dat deze wetgeving goed is afgestemd op haar doeleinden en voortdurend wordt 
geactualiseerd. De laatste wijziging hierop, de Verordening (EU) nr. 1161/2011 van de 
Commissie van 14 november 2011 houdende wijziging van Richtlijn 2002/46/EU van het 
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Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1925/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 953/2009 van de Commissie betreffende de 
lijsten van mineraalverbindingen die aan levensmiddelen kunnen worden toegevoegd, is zoals 
gepland op 15 november 2011 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. 
Daarnaast heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de door de Commissie gekozen 
aanpak goedgekeurd, bijvoorbeeld in het vonnis in zaak 2008/C/446 (Solgar-vitaminen) 
waarin precies de betreffende kwesties worden behandeld.

De Commissie erkent het belang van het harmoniseren van de maximumgehalten aan 
vitaminen en mineralen in levensmiddelen, inclusief voedingssupplementen. Derhalve blijft 
de Commissie deze kwestie aandacht schenken, naast andere prioriteiten.


