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Przedmiot: Petycja 1037/2007, którą złożyła Jill Bell (Irlandia) w imieniu Irish 
Association of Health Stores, w sprawie dyrektywy 2002/46/WE w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych

Petycja 1184/2007, którą złożyła Grace Kinirons (Irlandia), w imieniu 
Irlandzkich Terapeutów Żywieniowych (Nutritional Therapists of Ireland), 
w sprawie dyrektywy 2002/46/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych

Petycja 1419/2008, którą złożył Robert Verkerk (Wielka Brytania), w imieniu 
Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Naturalnego, w sprawie pilnej potrzeby 
zmiany opcji oceny i kontroli ryzyka w związku z planami ograniczenia 
dostępu konsumentów do witamin i minerałów 

Petycja 1849/2008, którą złożył Alan G. Ruth (Irlandia), w imieniu 
Irlandzkiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Zdrowotnymi, w sprawie 
dyrektywy 2002/46/WE w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych 

Petycja 0415/2009, którą złożył P. A. (Szwecja), w sprawie dyrektywy 
2002/46/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do suplementów żywnościowych

1. Streszczenie petycji

Petycja 1037/2007
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Irish Association of Health Stores jest stowarzyszeniem branżowym reprezentującym 80% 
sklepów ze zdrową żywnością w Irlandii. Choć stowarzyszenie popiera przepisy dotyczące 
suplementów żywnościowych, jest zdania, że dyrektywa 2002/46/WE w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych jest 
niewłaściwa i szczególnie nieproporcjonalna pod względem odnośnego poziomu ryzyka. 
Choć górne limity nie zostały jeszcze opublikowane, już dziś wiadomo, że będą 
bezpodstawnie ograniczać dostęp do suplementów żywnościowych, które – jak dowiedziono 
– są bezpieczne i skuteczne i od 40 lat są stosowane w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Irish 
Association of Health Stores utrzymuje, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wyboru pomiędzy powierzeniem decyzji władzom, konsumentom lub zainteresowanym 
organizacjom, zapewniając tym samym stały dostęp do wspomnianych produktów 
żywnościowych, które od wielu lat są sprzedawane w państwach członkowskich, 
a w szczególności w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Petycja 1184/2007

Składający petycję krytycznie wypowiadają się na temat szeregu przepisów dyrektywy 
i zwracają się o zapewnienie stałego dostępu do wysokiej jakości suplementów 
żywnościowych w państwach członkowskich, a w szczególności w Irlandii i Wielkiej 
Brytanii, które tradycyjnie taki dostęp gwarantowały. Składający petycję wzywają irlandzki 
rząd i Komisję Europejską do poszanowania i ochrony prawa konsumentów i osób 
zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia do swobody wyboru opieki zdrowotnej, 
a w szczególności prawa dostępu do suplementów nieorganicznych i witaminowych, które są 
dostępne w Irlandii i innych krajach od czterdziestu lat, którego to prawa nie należy 
ograniczać, wbrew temu, co proponuje się w dyrektywie i co zaleca irlandzki urząd 
ds. bezpieczeństwa żywności.

Petycja 1419/2008

Składający petycję domaga się pilnej zmiany opcji oceny i kontroli ryzyka rozpatrywanych 
przez Komisję i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w kontekście 
ograniczenia dostępu konsumentów do witamin i minerałów. Składający petycję obawia się, 
że zmiana i harmonizacja europejskiego prawodawstwa w tej dziedzinie (dyrektywa 
2002/46/WE) doprowadzi do ograniczenia swobody wyboru konsumenta i będzie miała 
dysproporcjonalny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa w tym sektorze, podczas gdy 
istnieją słabe dowody (lub nie ma ich wcale), że obecne dawki w suplementach 
żywnościowych, które uznaje się za zbyt wysokie, w sposób szkodliwy oddziałują na zdrowie 
publiczne. Składający petycję obawia się też, że obecnie wykorzystywana metodologia 
badawcza może być zawodna i wymaga zmiany. Wzywa on do przeprowadzenia 
niezależnego badania w oparciu o najnowsze dowody naukowe. 

Petycja 1849/2008

Składający petycję pragnie zwrócić uwagę Parlamentu na negatywny wpływ dyrektywy 
2002/46/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych, twierdząc, że ustalanie maksymalnych dopuszczalnych 
poziomów witamin i minerałów w produktach żywnościowych będzie niekorzystnie 
oddziaływać na zdrowie konsumentów i doprowadzi do zamknięcia wielu MŚP, które 
produkują suplementy żywnościowe w Irlandii i Wielkiej Brytanii.
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Petycja 0415/2009

Składający petycję sprzeciwia się maksymalnym poziomom ustanowionym w powyższej 
dyrektywie w odniesieniu do suplementów żywnościowych, twierdząc, że byłoby to ze 
szkodą dla skandynawskich przedsiębiorstw specjalizujących się w suplementach 
żywnościowych, które stosują w swoich produktach dużo wyższe poziomy. Byłoby to 
również ze szkodą dla konsumentów, którzy wymagają dużej ilości suplementów 
żywnościowych, a nie mogą ich uzyskać z normalnej żywności ze względu na niedostatek 
witamin i minerałów w glebie. Składający petycję twierdzi, że ustanowienie maksymalnych 
dopuszczalnych poziomów jest szkodliwe dla zdrowia publicznego.

2. Dopuszczalność

Petycja 1037/2007: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2008 r.
Petycja 1184/2007: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 marca 2008 r.
Petycja 1419/2008: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2008 r.
Petycja 1849/2008: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 kwietnia 2009 r.
Petycja 0415/2009: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 czerwca 2009 r.

Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji w sprawie petycji nr 1037/2007 oraz 1184/2007, otrzymana dnia 
26 września 2008 r.

Składający petycję krytykują dyrektywę 2002/46/WE w sprawie suplementów 
żywnościowych, a w szczególności ustanowienie górnego pułapu zawartości witamin 
i minerałów w tego rodzaju produktach. Kwestionują także wyniki naukowej oceny ryzyka 
związanego z przyjmowaniem witamin i minerałów w dużych dawkach.

Dyrektywa 2002/46/WE1 w sprawie suplementów żywnościowych została przyjęta przez 
Parlament Europejski i Radę w dniu 10 czerwca 2002 r. i weszła w życie z dniem 1 sierpnia 
2005 r.

Dyrektywa ustanawia zharmonizowane zasady oznaczania suplementów żywnościowych oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące zawartości witamin i minerałów w tego rodzaju 
suplementach. Służy ona ułatwieniu swobodnego przepływu tego rodzaju produktów, 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego oraz jasnej sytuacji prawnej 
dla producentów.

W sprawach połączonych C-154/04 oraz C-155/04 Alliance for Natural Health (2005) ECR-I-
6451 Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) przeanalizował kilka pytań dotyczących 
dyrektywy 2002/46/WE, w tym między innymi ewentualnego naruszenia zasady 
pomocniczości, proporcjonalności i podstawowego prawa do wykonywania działalności 
gospodarczej. W wyroku wydanym w wymienionych wyżej sprawach ETS stwierdził, że 
czynniki tego rodzaju nie naruszają ważności dyrektywy.

Ustanowienie maksymalnej ilości witamin i minerałów przewidziano artykułem 5 dyrektywy 
                                               
1 Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51-57.
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2002/46/WE/ Przepis ten służy zagwarantowaniu konsumentom dostępu do jak najszerszego 
wachlarza bezpiecznych produktów, a równocześnie unikaniu niekorzystnych skutków 
nadmiernego spożycia witamin i minerałów. W tym kontekście, mimo że Komisja, jako organ 
odpowiedzialny za kontrolę ryzyka, ma obowiązek przedstawić maksymalną zawartość 
składników odżywczych, jej możliwości działania ograniczone są przez szereg kryteriów, 
które należy uwzględnić przy ustalaniu tego rodzaju pułapów. Komisja rozpoczęła już prace, 
lecz nie przygotowała jeszcze odpowiedniego aktu.

Z uwagi na zagrożenia związane z nadmiernym spożyciem witamin i minerałów, za jedno 
z ustanowionych w dyrektywie kryteriów określenia maksymalnej ich zawartości przyjęto 
górną granicę bezpiecznego spożycia określonego składnika odżywczego (tzn. maksymalny 
poziom całkowitego, regularnego spożycia, który nie powinien wywoływać niekorzystnych 
skutków ubocznych), wskazaną w wyniku naukowej oceny ryzyka. 

W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Komitetu Naukowego ds. Żywności, 
a następnie do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o przedstawienie 
opinii naukowej na temat dopuszczalnej górnej granicy spożycia składników odżywczych 
wymienionych w załączniku I do przedmiotowej dyrektywy. W odpowiednich przypadkach 
uwzględnione zostaną także prace innych międzynarodowych organów zajmujących się 
naukową oceną ryzyka.
Rola EFSA w zapewnianiu niezależnych opinii naukowych na potrzeby prawodawstwa 
wspólnotowego w dziedzinach, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywności, została 
określona rozporządzeniem (WE) 178/20021 ustanawiającym ogólne zasady i wymagania 
prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Wśród kryteriów wymienionych w art. 5 dyrektywy 2002/46/WE przewidziano również 
konieczność uwzględnienia różnych stopni wrażliwości różnych grup konsumenckich oraz 
spożycia składników odżywczych z innych źródeł żywieniowych podczas ustalania 
maksymalnej zawartości witamin i minerałów.

Argument składających petycje, jakoby nie istniały odnotowane przypadki wystąpienia 
poważnych skutków ubocznych spowodowanych przez suplementy żywnościowe 
(zaklasyfikowane w europejskim prawodawstwie jako produkty spożywcze) przez ponad 
40 lat stosowania, powinien być rozpatrywany w świetle braku systemu pozwalającego 
systematycznie zgłaszać występowanie ewentualnych negatywnych reakcji wywołanych 
przez żywność.

Produkty przeznaczone dla określonych grup konsumentów (np. dla chorych na celiakię), 
wchodzące w zakres dyrektywy Rady 89/398/EWG2 dotyczącej środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie zostaną objęte pułapami zawartości witamin 
i minerałów określonymi dyrektywą 2002/46/WE w sprawie suplementów żywnościowych.

Podsumowanie

                                               
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1–24.

2 Dz.U. L 186 z 30.6.1989, s. 27-32.
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Komisja uważa dyrektywę 200/46/WE w sprawie suplementów żywnościowych oraz przyszłe 
przepisy wykonawcze do niej, takie jak ustanowienie maksymalnej zawartości witamin 
i minerałów, za ważny akt prawny zapewniający wprowadzanie do obrotu na rynku 
wewnętrznym produktów bezpiecznych.

Co do szczegółowych kwestii poruszonych przez składających petycję Komisja pragnie 
poinformować, że:

– ustanowienie maksymalnej zawartości witamin i minerałów w suplementach 
żywnościowych oraz stosowane w tym celu kryteria zostały przewidziane omawianą 
dyrektywą; 
– ocena ryzyka dotycząca ewentualnych konsekwencji nadmiernego spożycia witamin 
i minerałów została przeprowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia 178/2002/WE nie 
przez Komisję, lecz przez Komitet Naukowy ds. Żywności oraz przez Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

4. Odpowiedź Komisji w sprawie petycji nr 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 
1849/2008 oraz 415/2009, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Parlamentowi Europejskiemu przedłożono ogółem 4 petycje odnoszące się do podobnych 
kwestii związanych z suplementami żywnościowymi. Trzy z nich przedstawione zostały przez 
składających petycje w trakcie posiedzenia Komisji Petycji w dniu 19 stycznia 2009 r. 
(1037/2007 w imieniu Irish Association of Health Stores (IAHS), 1184/2007 w imieniu 
Irlandzkich Terapeutów Żywieniowych (Nutritional Therapists of Ireland), 1419/2008 w 
imieniu Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Naturalnego (ANH)). Petycja 1894/2008 złożona 
przez Irlandzkie Stowarzyszenie Handlu Produktami Zdrowotnymi (IHTA) ponawia 
komentarze i domniemania przedstawione przez ANH i IAHS. Ostatnia z otrzymanych 
petycji (415/2009) wyraża podobne obawy związane w tym przypadku ze skandynawskim 
rynkiem suplementów żywnościowych.

Jak wyjaśniono w poprzednim komunikacie dotyczącym petycji z roku 2007, Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem z dnia 12 lipca 2005 r. (połączone sprawy C-154/04 i C-
155/04) odrzucił skargi związane dyrektywą 2002/46/WE odnoszące się do wykorzystania 
witamin i minerałów w suplementach żywnościowych. W chwili obecnej celem składających 
petycje jest podanie w wątpliwość analizy ryzyka przeprowadzonej przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz wykorzystanie jej wyników przez Komisję 
Europejską.  Składający petycje argumentują, że modele oceny ryzyka właściwe dla toksyn 
spowodują w przypadku ich zastosowania w odniesieniu do suplementów żywnościowych 
takich jak witaminy ustanowienie zbytnio restrykcyjnych limitów zawartości. Zarzucają oni 
ponadto wywołanie w konsekwencji nieuzasadnionych strat dla sektora suplementów 
żywnościowych i opowiadają się za pozaregulacyjnym podejściem opartym na adekwatnym 
etykietowaniu produktów.

W odniesieniu do krytyki oceny ryzyka przeprowadzonej przez panel ANS Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, w skład którego wchodzili niezależni eksperci 
naukowi, stwierdzić należy, że prace przeprowadzone zostały zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 178/2002/WE określającego gwarancje niezależności i przejrzystości porad 
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naukowych Urzędu. W związku z powyższym Komisja nie przyjmuje wyrażonej przez 
składających petycje krytyki.

Co więcej, składający petycje zdają się sugerować, że proces zarządzania ryzykiem 
skutkować będzie wartościami maksymalnych dozwolonych poziomów zawartości 
wykluczającymi z rynku 85% dostępnych obecnie suplementów żywnościowych. Komisja 
uznaje tego typu zarzuty za całkowicie nieuzasadnione i bezpodstawne. 

Podobne wyrazy zaniepokojenia dotarły już wcześniej do Komisji. W swojej odpowiedzi 
Komisja zwróciła się do IHTA o wyjaśnienie z zakresu stosowanej przez stowarzyszenie 
nazwy „bardziej aktywne suplementy”, a także o przedstawienie danych mogących świadczyć 
o potencjalnym wpływie ustanowienia maksymalnych pułapów z zakresu omawianych 
produktów. Jak dotąd Komisja nie otrzymała żadnej konkretnej odpowiedzi. Ani IAHS, ani 
ANH nie były w stanie poprzeć swoich wniosków odpowiednimi danymi. Przedstawione 
przez IAHS szczątkowe dane były nieadekwatne, a przesłane przez ANH dane dotyczące 
dystrybucji produktów charakteryzujących się wyższymi dawkami zostały uznane za 
niekompletne, ponieważ nie odnosiły się do całości odnośnego sektora.

W sytuacji braku stosownych i adekwatnych danych stanowiących poparcie wysuwanych 
oskarżeń, Komisja w dalszym ciągu uznaje je za czysto spekulacyjne.

W trakcie procesu wypracowywania maksymalnych pułapów zawartości Komisja 
przeprowadziła odnośne konsultacje społeczne i opublikowała, w czerwcu 2006 r., tzw. 
Discussion Paper, w którym określiła ogólny zakres kwestii, jakie powinny zostać wzięte pod 
uwagę w ich trakcie, w następstwie czego otrzymała ona wykaz opinii zainteresowanych 
stron. Odpowiedzi zebrane w trakcie konsultacji społecznych dostępne są na stronie 
internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów pod adresem 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

Komisja blisko współpracuje z zainteresowanymi stronami, wykorzystuje metodologię 
wypracowaną przez zainteresowane strony i cieszy się poparciem zainteresowanych stron.

Komisja uznaje dyrektywę 2002/46/WE w sprawie suplementów żywnościowych oraz 
przyszłe przepisy wykonawcze, związane między innymi z ustanowieniem maksymalnych 
wartości z zakresu witamin i minerałów, za odpowiedni instrument mający na celu 
zagwarantowanie, że produkty rozprowadzane w ramach rynku wewnętrznego są bezpieczne.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) w sprawie petycji nr 1037/2007, 1184/2007, 
1419/2008, 1849/2008 oraz 415/2009, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

W uzupełnieniu do swojego wcześniejszego komunikatu Komisja pragnie przedstawić 
Komisji Petycji aktualne informacje dotyczące dyrektywy 2002/46/EC w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych. 
Komisja nadal jest zdania, że ten akt prawny jest dobrze dostosowany do swoich celów oraz 
na bieżąco aktualizowany. Jego ostatnia zmiana – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2011 
z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 w odniesieniu do wykazów składników 
mineralnych, które można dodawać do żywności – została, zgodnie z zapowiedzią, 
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opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 15 listopada 2011 r. 
Dodatkowo podejście Komisji zostało potwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, np. w jego wyroku w sprawie 2008/C/446 (witaminy Solgar), która ściśle 
odnosi się do omawianych kwestii.

Komisja uznaje duże znaczenie zharmonizowania górnego pułapu zawartości witamin 
i minerałów w żywności, w tym w suplementach żywnościowych, oraz nadal pracuje nad tą 
kwestią na równi z innymi priorytetami.


