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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 1037/2007, ingiven av Jill Bell (irländsk medborgare), för 
Irish Association of Health Stores, om direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott

Framställning 1184/2007, ingiven av Grace Kinirons (irländsk medborgare), för 
Nutritional Therapists of Ireland, om direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott

Framställning 1419/2008, ingiven av Robert Verkerk (brittisk medborgare), för 
Alliance for Natural Health, om att det är nödvändigt att omgående ändra 
riskbedömningen och riskhanteringsalternativen i samband med den planerade 
begränsningen av konsumenters tillgång till vitaminer och mineraler

Framställning 1849/2008, ingiven av Alan G. Ruth (irländsk medborgare), för 
Irish Health Trade Association, om direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott

Framställning 0415/2009, ingiven av P. A. (svensk medborgare), om 
direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
kosttillskott

1. Sammanfattning av framställningarna

Framställning 1037/2007

Irish Association of Health Stores är en branschorganisation som företräder 80 procent av 
hälsokostaffärerna i Irland. Organisationen stöder regler för kosttillskott men anser samtidigt 
att direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott är 
olämpligt och mycket oproportionerligt i förhållande till riskerna. Även om man ännu inte har 
offentliggjort de övre gränsvärdena är det tydligt att dessa kommer att medföra en omotiverat 
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begränsad tillgång till kosttillskott som har visat sig vara säkra och effektiva i Irland och 
Storbritannien under mer än 40 år. Irish Association of Health Stores menar att 
medlemsstaterna bör få välja om beslutet ska fattas av myndigheterna, konsumenterna eller de 
berörda organisationerna, för att på så sätt garantera fortsatt tillgång till ovan nämnda 
livsmedelsprodukter, som traditionellt har sålts i medlemsstaterna och i synnerhet i Irland och 
Storbritannien.

Framställning 1184/2007

Framställarna kritiserar ett antal bestämmelser i direktivet och vill garantera fortsatt tillgång 
till kosttillskott av hög kvalitet i medlemsstaterna, särskilt i Irland och Storbritannien, där 
kosttillskott traditionellt sett har varit fritt tillgängliga. Framställarna uppmanar den irländska 
regeringen och kommissionen att respektera och upprätthålla rätten till valfrihet i fråga om 
hälsovård för konsumenter och verksamma inom hälsovårdssektorn, och särskilt deras rätt till 
icke-organiska kosttillskott och vitamintillskott som har funnits tillgängliga i Irland och på 
andra håll under de senaste 40 åren, vilket inte får undergrävas av förslagen i direktivet och 
rekommendationerna från den irländska livsmedelssäkerhetsmyndigheten.

Framställning 1419/2008

Framställaren förespråkar en omgående ändring av den riskbedömning och de 
riskhanteringsalternativ som kommissionen och Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (EFSA) överväger att införa för att begränsa konsumenters tillgång till 
vitaminer och mineraler. Framställaren befarar att ändringen (direktiv 2002/46/EG) och 
harmoniseringen av gemenskapslagstiftningen på detta område kommer att leda till att 
konsumenternas valfrihet begränsas och till oproportionerliga följder för små och medelstora 
företag inom den berörda sektorn, trots att det finns få eller inga bevis för att de nuvarande 
kosttillskottsdoserna, som anses vara för höga, har skadliga effekter på folkhälsan. Dessutom 
anser framställaren att de undersökningsmetoder som för närvarande används uppvisar brister 
och måste ändras. Han förespråkar en oberoende undersökning baserad på de senaste 
vetenskapliga rönen.

Framställning 1849/2008

Framställaren önskar fästa Europaparlamentets uppmärksamhet på de ogynnsamma effekterna 
av direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott 
eftersom fastställandet av högsta tillåtna halter av vitaminer och mineral i kostprodukterna 
enligt honom påverkar konsumenternas hälsa negativt och kommer att medföra att många små 
och medelstora företag som tillverkar sådana kosttillskott i Irland och Storbritannien måste 
läggas ned.

Framställning 0415/2009

Framställaren klagar över att direktivet fastslår högsta tillåtna halter av kosttillskott. Det 
medför stor skada för skandinaviska företag som är specialiserade på kosttillskott, eftersom 
deras halter är högre än de som fastslås i direktivet. Det medför också stor skada för 
konsumenterna som behöver dessa höga halter av tillskottsämnen, eftersom ämnena inte finns 
i deras mat genom att marken har brist på vitaminer och mineral. Framställaren menar att det 
är skadligt för folkhälsan att fastslå högsta halter.
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2. Tillåtlighet

Framställning 1037/2007 förklarades tillåtlig den 7 mars 2008.
Framställning 1184/2007 förklarades tillåtlig den 8 mars 2008.
Framställning 1419/2008 förklarades tillåtlig den 5 mars 2009.
Framställning 1849/2008 förklarades tillåtlig den 9 april 2009.
Framställning 0415/2009 förklarades tillåtlig den 24 juni 2009.

Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar för 1037/2007 och 1184/2007, mottaget den 26 september 2008

”Framställarna kritiserar direktiv 2002/46/EG om kosttillskott och i synnerhet fastställandet 
av maximimängder av vitaminer och mineralämnen i dessa produkter. Vidare ifrågasätter de 
den vetenskapliga säkerhetsbedömningen av ett högt intag av vitaminer och mineralämnen.

Direktiv 2002/46/EG1 om kosttillskott antogs av Europaparlamentet och rådet den 
10 juni 2002 och är fullt tillämpligt från och med den 1 augusti 2005.

I direktivet fastställs harmoniserade regler för märkning av kosttillskott och införs särskilda 
regler för vitaminer och mineralämnen i kosttillskott. Syftet med direktivet är att underlätta 
den fria rörligheten för dessa produkter, säkerställa ett starkt folkhälsoskydd och ge 
tillverkarna ett tydligt regelverk.

I de förenade målen C-154/04 och C-155/04, Alliance for Natural Health, REG 2005, 
s. I-6451, undersökte EG-domstolen flera frågor gällande direktiv 2002/46/EG och bland 
annat eventuella överträdelser av subsidiaritetsprincipen, proportionalitetsprincipen och den 
grundläggande rätten att bedriva en ekonomisk verksamhet. Domstolen bedömde i dessa fall 
att inga sådana faktorer påverkar direktivets giltighet.

Fastställandet av maximimängder av vitaminer och mineralämnen föreskrivs i artikel 5 i 
direktiv 2002/46/EG. Syftet med bestämmelsen är att se till att konsumenterna har tillgång till 
ett så brett urval av säkra produkter som möjligt och att samtidigt undvika negativa effekter 
till följd av ett alltför stort intag av vitaminer och mineralämnen. Även om kommissionen i 
sin roll som riskhanterare ansvarar för att föreslå maximimängder för näringsämnen, 
begränsas dess handlingsutrymme i detta sammanhang av ett antal kriterier som måste beaktas 
när mängderna fastställs. Kommissionen har påbörjat arbetet men har ännu inte slutfört det.

För att hantera de säkerhetsrisker som kan uppstå vid ett alltför stort intag av vitaminer och 
mineralämnen är ett av direktivets kriterier för fastställande av maximimängder att hänsyn 
måste tas till den övre gräns för säkert intag (det vill säga det maximala sammanlagda dagliga 
intag av ett näringsämne som sannolikt inte är skadligt för hälsan) av de aktuella 
näringsämnena som har fastställts på grundval av vetenskapliga riskbedömningar.

Kommissionen har i detta sammanhang bett Vetenskapliga livsmedelskommittén och senare 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) att avge vetenskapliga yttranden om 

                                               
1 EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.
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övre toleransnivåer för intag av de näringsämnen som tas upp i bilaga I till direktivet. Hänsyn 
kommer i lämpliga fall även tas till studier av andra internationella vetenskapliga 
riskbedömningsorgan.

EFSA:s roll när det gäller att tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning för 
gemenskapens lagstiftning i frågor som påverkar livsmedelssäkerheten fastställs i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/20021 om allmänna principer och krav 
för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

I kriterierna i artikel 5 i direktiv 2002/46/EG föreskrivs även att man vid fastställandet av 
maximimängder för vitaminer och mineralämnen måste ta hänsyn till olika 
befolkningsgruppers varierande grad av känslighet och intaget av näringsämnen via kosten.

Framställarnas påstående om att inga fall av allvarliga negativa effekter av kosttillskott (som 
klassificeras som livsmedel i gemenskapslagstiftningen) har registrerats under mer än 40 år 
måste ställas mot det faktum att det inte finns något system för systematisk rapportering av 
eventuella negativa reaktioner som kan orsakas av livsmedel.

Produkter som utformats för specifika befolkningsgrupper (till exempel glutenallergiker) och 
som omfattas av bestämmelserna i rådets direktiv 89/398/EEG2 om specialdestinerade 
livsmedel, kommer inte att påverkas av de maximimängder för vitaminer och mineralämnen 
som ska fastställas i enlighet med direktiv 2002/46/EG om kosttillskott.

Slutsats

Kommissionen anser att direktiv 2002/46/EG om kosttillskott och dess framtida 
genomförandeåtgärder, t.ex. fastställandet av maximimängder för vitaminer och 
mineralämnen, är ett välgrundat instrument för att se till att de produkter som saluförs på den 
inre marknaden är säkra.

När det gäller framställarnas mer specifika frågor vill kommissionen även upplysa om 
följande:

– Fastställandet av maximimängder för vitaminer och mineralämnen i kosttillskott, samt 
vilka kriterier som ska användas, föreskrivs i själva direktivet.

– Säkerhetsbedömningen av eventuella följder av ett alltför högt intag av vitaminer och 
mineralämnen har gjorts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 178/2002, 
inte av kommissionen själv utan av Vetenskapliga livsmedelskommittén och av 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).”

                                               
1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
2 EGT L 186, 30.6.1989, s. 27.
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4. Kommissionens svar för 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 och 
0415/2009, mottaget den 7 juli 2009

”Sammanlagt fyra framställningar som berör ungefär samma frågor kring kosttillskott har 
ingivits till Europaparlamentet. Tre av dem lades fram av framställarna vid 
framställningsutskottets sammanträde den 19 januari 2009 (1037/2007 för 
Irish Association of Health Stores, 1184/2007 för Nutritional Therapists of Ireland och 
1419/2008 för Alliance for Natural Health). I framställning 1849/2008, som ingivits av 
Irish Health Trade Association (IHTA), upprepas de kommentarer och påståenden som 
Alliance for Natural Health och Irish Association of Health Stores gjort i sina respektive 
framställningar. Den senast inkomna framställningen (415/200) innehåller liknande 
påpekanden om den skandinaviska markanden för kosttillskott.

Som det förklaras i tidigare meddelanden om framställningarna från 2007 avslog dåvarande 
EG-domstolen redan i sin dom av den 12 juli 2005 klagomålen om direktiv 2002/46/EG, med 
hänvisning till användningen av vitaminer och mineraler i kosttillskott. Nu ifrågasätter 
framställarna specifikt den livsmedelsriskhantering som Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet utför i detta sammanhang och hur kommissionen använder resultaten. De 
menar att riskhanteringsmodeller som är lämpliga för giftämnen skapar överdrivet restriktiva 
gränsnivåer om de tillämpas på bedömningen av kosttillskott som exempelvis vitaminer.
Framställarna vidhåller att detta vållar kosttillskottsindustrin omotiverad indirekt skada, och 
skulle föredra en märkningsinriktad metod som inte bygger på lagstiftning.

Vad gäller kritiken mot den riskhantering som utförs av EFSA:s panel för kostillskott och 
näringsämnen som tillsätts livsmedel (ANS) – panelen består av oberoende vetenskapliga 
experter – har denna skett i enlighet med bestämmelserna i förordning nr 178/2002(EG), som 
ger särskilda garantier för opartiskheten och insynen i EFSA:s vetenskapliga rådgivning.
Därför kan kommissionen inte godta denna kritik.

Dessutom förefaller framställarna förutsäga att riskhanteringsprocessen kommer att leda till 
högsta tillåtna halter som medför att upp till 85 procent av dagens kosttillskott försvinner från 
marknaden. Kommissionen ser denna anklagelse som helt ogrundad.

Dessa påpekanden har redan ingivits till kommissionen. I sitt svar bad kommissionen 
Irish Health Trade Association att klargöra den använda termen ”higher potency supplements” 
och uppmanade branschorganisationen att tillhandahålla uppgifter till stöd för påståendena om 
de potentiella konsekvenserna av införandet av högsta tillåtna halter av dessa produkter.
Hittills har det inte inkommit några konkreta uppgifter till kommissionen. Inte heller 
Irish Association of Health Stores eller Alliance for Natural Health har kunnat lägga fram 
relevanta uppgifter till stöd för sina påståenden. De få uppgifter som Irish Health Trade 
Association har tillhandahållit är inte tillförlitliga, och de uppgifter som Alliance for Natural 
Health avgett om distributionen av produkter med högre halter kan inte betraktas som 
uttömmande eftersom de inte omfattar hela sektorn.

Så länge det inte till kommissionen inkommer några relevanta och tillförlitliga uppgifter som 
stöder framställarnas påståenden fortsätter kommissionen att betrakta dessa som rena 
spekulationer.
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I samband med fastställandet av högsta tillåtna halter genomförde kommissionen ett offentligt 
samråd och offentliggjorde i juni 2006 ett diskussionsunderlag om de aktuella huvudfrågorna.
Olika berörda parter gav då kommissionen sin syn på hur dessa frågor skulle kunna tacklas.
Svaren på detta samråd finns på webbplatsen för generaldirektoratet för hälsa och 
konsumentskydd, http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

Kommissionen upprätthåller ett nära samarbete med de berörda parterna enligt 
tillvägagångssätt som utformats av de berörda parterna och med deras stöd.

Kommissionen betraktar direktiv 2002/46/EG om kosttillskott och dess framtida 
genomförandeåtgärder, till exempel införandet av högsta tillåtna halter av vitaminer och 
mineraler, som ett välfungerande instrument för att säkerställa att produkter som saluförs på 
den inre marknaden är säkra.”

5. Kommissionens svar för 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 och 
0415/2009 (REV. II), mottaget den 16 mars 2012

Åberopande sitt tidigare meddelande skulle kommissionen vilja lämna ytterligare information 
till utskottet för framställningar angående direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott. Kommissionen vidhåller sin ståndpunkt att 
denna rättsakt är väl anpassad för sina syften och fortlöpande hålls uppdaterad. Den senaste 
ändringen – kommissionens förordning (EU) nr 1161/2011 av den 14 november 2011 om 
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1925/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 
beträffande förteckningarna över mineralämnen som får tillsättas i livsmedel –
offentliggjordes som avsett i Europeiska unionens officiella tidning den 15 november 2011. 
Vidare har Europeiska unionens domstol bekräftat kommissionens strategi, till exempel 
genom sin dom i mål C-446/08 (Solgar Vitamin’s France), vilken omfattade just de frågor 
som berörs.

Kommissionen erkänner vikten av en harmonisering av maximimängder av vitaminer och 
mineralämnen i livsmedel, inklusive kosttillskott, och fortsätter sitt arbete med detta bland 
andra prioriteringar.


