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Tárgy: A Jill Bell, ír állampolgár által az Ír Bioboltok Szövetsége (Irish Association 
of Health Stores) nevében benyújtott, 1037/2007. számú petíció az étrend-
kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2002/46/EK irányelvről

A Grace Kinirons, ír állampolgár által a Nutritional Therapists of Ireland 
(Írországi Dietetikusok Szövetsége) nevében benyújtott, 1184/2007. számú 
petíció az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről

1. A petíciók összefoglalása

Az 1037/2007. számú petíció

Az Ír Bioboltok Szövetsége (Irish Association of Health Stores) egy kereskedelmi szervezet, 
amely az írországi bioboltok 80%-át képviseli. Jóllehet támogatja az étrend-kiegészítőkre 
vonatkozó szabályokat, úgy véli, hogy a tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2002/46/EK irányelv az étrend-kiegészítők tekintetében nem megfelelő, és különösen 
aránytalanul ítéli meg az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kockázati szinteket. Noha a 
plafonértékeket még nem tették közzé, világosan látszik, hogy indokolatlanul korlátozni 
fogják az olyan étrend-kiegészítőkhöz való hozzáférést, amelyek az elmúlt 40 évben 
biztonságosnak és hatékonynak bizonyultak Írországban és az Egyesült Királyságban. Az Ír 
Bioboltok Szövetsége szerint a tagállamoknak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a 
hatóságokra, a fogyasztókra és/vagy az érintett szervezetekre bízzák a döntést, ezáltal 
biztosítva a fent említett élelmiszeripari termékekhez való folyamatos hozzáférést, amelyek 
hagyományos terméknek számítanak a tagállamokban, különösen Írországban és az Egyesült 
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Királyságban.

Az  1184/2007. számú petíció

A petíció benyújtói az irányelv több rendelkezését is bírálják, és azt kívánják elérni, hogy a 
tagállamokban – különösen Írországban és az Egyesült Királyságban – biztosítsák a 
folyamatos hozzáférést a kiváló minőségű étrend-kiegészítőkhöz, amelyek hagyományosan 
mindeddig szabadon rendelkezésre álltak. A petíció benyújtói felszólítják az ír kormányt és a 
Bizottságot, hogy tartsák tiszteletben a fogyasztók, valamint az egészségügyi ágazatban 
dolgozók szabad választáshoz való jogát, az egészségügyi ellátás és különösen a nem bio 
étrend-kiegészítőkhöz vagy vitaminokhoz való hozzáféréshez való jog tekintetében, mivel 
azok az elmúlt 40 évben folyamatosan elérhetők voltak Írországban és másutt. Ezt nem 
szabadna megszüntetni, amint azt az irányelv és az ír élelmiszerbiztonsági hatóság javasolja.

2. Elfogadhatóság

Az 1037/2007. számú petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 7.
Az  1184/2007. számú petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 8.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtói kritikával illetik az étrend-kiegészítőkről szóló 2002/46/EK irányelvet és 
különösen a vitaminok és ásványi anyagok maximális mennyiségének megállapítását ezekben 
a termékekben. Emellett megkérdőjelezik a vitaminok és ásványi anyagok nagy 
mennyiségben történő bevitelének tudományos biztonsági értékelését is.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-én fogadta el az étrend-kiegészítőkről 
szóló 2002/46/EK irányelvet1, amely 2005. augusztus 1-jétől teljes egészében alkalmazandó.

Az irányelv harmonizált szabályokat állapít meg az étrend-kiegészítők címkézésére, és egyedi 
szabályokat állapít meg az étrend-kiegészítőkben előforduló vitaminokra és ásványi 
anyagokra. Célja elősegíteni e termékek szabad forgalmazását, biztosítani a közegészségügy 
magas szintű védelmét és egyértelmű jogi keretet létrehozni a gyártók számára.

A  C-154/04. és C-155/04. sz. Alliance for Natural Health egyesített ügyekben (2005, EBHT-
I-6451) az Európai Bíróság több kérdést is megvizsgált a 2002/6/EK irányelvvel 
kapcsolatban, többek között a szubszidiaritás és az arányosság elvének, valamint az gazdasági 
tevékenység folytatásához való alapvető jognak a lehetséges megsértését. Az Európai Bíróság 
azt a következtetést vonta le ítéletében, hogy ilyen jellegű tényezők nem érintik az irányelv 
érvényességét.

A vitaminok és ásványi anyagok maximális mennyiségének megállapítását a 2002/46/EK 
irányelv 5. cikke írja elő. E rendelkezés célja biztosítani, hogy a biztonságos termékek lehető 

                                               
1 HL L 183., 2002.7.12., 51–57. o.
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legszélesebb skálája álljon a fogyasztók rendelkezésére, elkerülve ugyanakkor azt, hogy a 
vitaminok és ásványi anyagok túlzott mennyiségű bevitele hátrányos hatásokat okozzon. 
Ebben az összefüggésben – bár a Bizottságnak kockázatkezelői szerepében feladata, hogy 
javaslatot tegyen a tápanyagok maximális szintjére – mozgásterét egy olyan kritériumkészlet 
határolja be, amelyet figyelembe kell vennie e szintek meghatározásakor. A Bizottság már 
elkezdte a munkát, az intézkedést azonban még nem véglegesítette.

A vitaminok és ásványi anyagok túlzott mennyiségű bevitelével kapcsolatban felmerülő 
biztonsági aggályok kezelése céljából az irányelvben a maximális szint meghatározására 
rögzített egyik kritérium az, hogy a szóban forgó tápanyagok tekintetében figyelembe kell 
venni a tudományos kockázatértékelés által meghatározott felső biztonságos szintet (azaz egy 
tápanyag teljes krónikus bevitelének azon maximális szintje, amely valószínűleg nem jár 
hátrányos hatások kockázatával). 

Ebben az összefüggésben a Bizottság felkérte az élelmiszerügyi tudományos bizottságot 
(ÉTB), később pedig az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), hogy készítsen 
tudományos véleményeket az irányelv I. mellékletében felsorolt tápanyagok megengedett 
maximális beviteli szintjéről. Szükség esetén más nemzetközi tudományos kockázatértékelő 
szervek munkáját is figyelembe veszik.
Az EFSA szerepét, hogy független tudományos tanácsadást nyújtson a közösségi jogalkotás 
számára olyan területeken, amelyek hatással lehetnek az élelmiszerbiztonságra, az 
élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 
178/2002/EK rendelet1 határozza meg.
A 2002/46/EK irányelv 5. cikkében felsorolt kritériumok azt is előírják, hogy a vitaminok és 
ásványi anyagok maximális mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a 
különböző fogyasztói csoportok változó mértékű érzékenységét és a tápanyagok más 
táplálkozási forrásból történő bevitelét.

A petíció benyújtóinak azt az állítását, hogy negyven éves használata alatt nem vettek 
nyilvántartásba (európai jogszabály által élelmiszernek minősített) étrend-kiegészítő által 
okozott súlyos hátrányos hatásra utaló eseményt, annak fényében kell értékelni, hogy nincs 
olyan rendszer, amely rendszeresen jelentené az adott esetben az élelmiszerek által kiváltott 
káros reakciókat.

A lakosság meghatározott csoportjainak (pl. lisztérzékenyek) szánt termékekre és a 
különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekről szóló 89/398/EGK irányelv2

rendelkezéseinek körébe tartozó termékekre nem vonatkozik a vitaminokra és ásványi 
anyagokra rögzített maximális mennyiség, amit az étrend-kiegészítőkről szóló 2002/46/EK 
irányelv alapján határoznak meg.

Következtetés

                                               
1 HL L 31., 2002.2.1., 1–24. o.

2 HL L 186., 1989.6.30., 27–32. o.
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A Bizottság az étrend-kiegészítőkről szóló 2002/46/EK irányelvet és annak jövőbeli 
végrehajtási intézkedéseit, mint például a vitaminok és ásványi anyagok maximális 
mennyiségének megállapítását érvényes eszköznek tekinti annak szavatolásában, hogy a belső 
piacon biztonságos termékeket fogalmazzanak.

A petíció benyújtói által felvetett sajátosabb kérdéseket illetően a Bizottság arról kíván 
tájékoztatást adni, hogy:

- az étrend-kiegészítőkben lévő vitaminok és ásványi anyagok maximális mennyiségének 
megállapítását és az alkalmazandó kritériumokat maga az irányelv írja elő;
- a vitaminok és ásványi anyagok túlzott fogyasztásának lehetséges következményeire 
vonatkozó biztonsági értékelést a 178/2002/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban 
végezték el, amit nem a Bizottság hajtott végre, hanem az élelmiszerügyi tudományos 
bizottság (ÉTB) és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA).
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