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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1037/2007, którą złożyła Jill Bell (Irlandia) w imieniu Irish 
Association of Health Stores, w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych 

Petycji 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

1. Streszczenia petycji

Petycja 1037/2007

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 związanego z tym 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



CM\746027PL.doc PE414.1102/4CM\746027PL.doc

PL

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.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, 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 
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, 

                                               
1 Dz.U. L 183 z 12.7.2002, str. 51–57.
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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

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.

                                               
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1-24.

2 Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27–32.
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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).
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