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Θέμα: Αναφορά 1037/2007, του 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

1. Περίληψη της αναφοράς

Αναφορά 1037/2007

Η ιρλανδική ένωση καταστημάτων υγιεινής διατροφής είναι επαγγελματική εμπορική ένωση 
που εκπροσωπεί το 80% των καταστημάτων υγιεινής διατροφής στην Ιρλανδία. Ενώ η ένωση 
αυτή υποστηρίζει την καθιέρωση κανόνων που να ρυθμίζουν τα συμπληρώματα διατροφής, 
πιστεύει 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. Καθώς τα μέγιστα 
επιτρεπόμενα επίπεδα δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί , καθίσταται σαφές ότι τα επίπεδα που 
τελικά θα θεσπιστούν θα οδηγήσουν σε έναν αδικαιολόγητο περιορισμό της πρόσβασης του 
καταναλωτή στα συμπληρώματα διατροφής που χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για πάνω από 40 χρόνια. Η 
ιρλανδική ένωση καταστημάτων υγιεινής διατροφής υποστηρίζει με την αναφορά της ότι 
πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέγουν αν η απόφαση θα λαμβάνεται
από τις αρχές, τους καταναλωτές ή/και από τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να 
διατηρηθεί η πρόσβαση στα συμπληρώματα διατροφής στα υψηλότερα επίπεδα που 
παραδοσιακά πωλούνται στα κράτη μέλη και ιδιαίτερα στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο 
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Βασίλειο.

Αναφορά 1184/2007

Οι αναφέροντες, αφού προβαίνουν σε μια κριτική κατά ορισμένων ρυθμίσεων της οδηγίας, 
ζητούν να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέγουν να διατηρήσουν 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. Ειδικότερα ζητούν το δικαίωμά τους να έχουν 
πρόσβαση σε ανόργανα και βιταμινούχα συμπληρώματα τα οποία είναι διαθέσιμα στην 
Ιρλανδία και αλλού τα τελευταία σαράντα χρόνια δεν πρέπει να αποδυναμωθεί όπως 
προτείνει η οδηγία και όπως συστήνει η Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (Food Safety 
Authority) της Ιρλανδίας.

2. Παραδεκτό

Αναφορά 1037/2007: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2008.
Αναφορά 1184/2007: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Μαρτίου 2008.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Οι αναφέροντες επικρίνουν την οδηγία 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 θέματα σχετικά με την
οδηγία 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.

                                               
1 ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σελ. 51–57
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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 η ευρύτερη δυνατή γκάμα ασφαλών προϊόντων, αποφεύγοντας
ταυτόχρονα η υπερβολική πρόσληψη βιταμινών και ανόργανων στοιχείων να έχει ως 
αποτέλεσμα δυσμενείς συνέπειες. Σε αυτό το πλαίσιο, παρότι η Επιτροπή, υπό τον ρόλο της
ως διαχειριστής κινδύνων, είναι υπεύθυνη για την πρόταση των μέγιστων επιπέδων των
θρεπτικών ουσιών, το περιθώριο χειρισμών της ορίζεται από ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζει αυτά τα επίπεδα. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις 
εργασίες, αλλά δεν έχει οριστικοποιήσει το μέτρο.

Για την αντιμετώπιση των προβληματισμών που αφορούν την ασφάλεια οι οποίοι 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.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ζήτησε από την επιστημονική επιτροπή τροφίμων (ΕΕΤ), και 
αργότερα 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 κριθεί κατάλληλο θα 
ληφθεί υπόψη και το έργο 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 ορίζεται στον
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 (κατατασσόμενα 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 πιθανών επιβλαβών αντιδράσεων που ενδέχεται να προκαλούνται από 
τρόφιμα.

Τα προϊόντα που προορίζονται για ειδικές ομάδες του πληθυσμού (π.χ. κοιλιακοί) και
εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 89/398/EΟΚ2 του Συμβουλίου σχετικά με τα τρόφιμα 
που προορίζονται για ειδική διατροφή δεν θα επηρεάζονται από τις μέγιστες ποσότητες για 
βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία που θα οριστούν βάσει της οδηγίας 2002/46/ΕΚ για τα
συμπληρώματα διατροφής.

                                               
1 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σελ. 1–24.
2 ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σελ. 27–32.
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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 αποτελεί έγκυρο μέσο για τη διασφάλιση ότι στην εσωτερική αγορά 
διατίθενται ασφαλή προϊόντα.

Όσον αφορά τα ειδικότερα θέματα που εγείρουν οι αναφέροντας, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης
να ενημερώσει 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 Επιτροπή, αλλά από την επιστημονική επιτροπή τροφίμων (ΕΕΤ) 
και από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ).
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