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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1037/2007, adresată de Jill Bell, de naţionalitate irlandeză, în 
numele  „Irish Association of Health Stores”, privind Directiva 2002/46/CE 
referitoare la armonizarea legislaţiilor statelor membre în ceea ce priveşte 
suplimentele alimentare

Petiţia nr. 1184/2007, adresată de Grace Kinirons, de naţionalitate irlandeză, 
în numele Terapeuţilor Nutriţionişti din Irlanda, privind Directiva 
2002/46/CE referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind 
suplimentele alimentare

1. Rezumatele petiţiilor 

Petiţia nr. 1037/2007:

„The Irish Association of Health Stores” este o asociaţie comercială care deţine 80% din 
magazinele de produse naturiste din Irlanda. Cu toate că susţine dispoziţiile privind 
suplimentele alimentare, asociaţia este de părere că Directiva 2002/46/CE privind 
armonizarea legislaţiilor statelor membre în ceea ce priveşte suplimentele alimentare  nu este 
aplicabilă, fiind complet disproporţională în raport cu factorii de risc implicaţi. Deşi plafonul 
maxim nu a fost încă publicat, acesta va restricţiona cu siguranţă, şi în mod nejustificat, 
accesul la suplimentele alimentare care timp de mai bine de 40 de ani s-au dovedit a fi sigure 
şi eficiente în Irlanda şi Regatul Unit. Asociaţia susţine că statele membre trebuie să 
stabilească dacă decizia va fi luată de autorităţi, consumatori şi/sau de organizaţiile în cauză, 
asigurând astfel accesul permanent la produsele alimentare menţionate mai sus, care au fost 
vândute în mod tradiţional în statele membre şi, în particular, în Irlanda şi Regatul Unit.

Petiţia nr. 1184/2007:
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Petiţionarii critică un număr de dispoziţii ale directivei şi caută să asigure că în statele 
membre, în special în Irlanda şi în Regatul Unit, în care accesul continuu la suplimente 
alimentare de înaltă calitate a fost în mod tradiţional disponibil în mod gratuit. Aceştia solicită 
guvernului irlandez şi Comisiei să respecte şi să susţină dreptul consumatorilor şi al celor care 
lucrează în sectorul sănătăţii la libertatea de alegere privind îngrijirea sănătăţii şi în special 
dreptul acestora de a avea acces la suplimentele non-organice şi de vitamine care au fost 
disponibile în Irlanda şi oriunde în ultimii 40 de ani şi care nu trebuie discreditate astfel cum 
se propune prin directivă şi cum se recomandă de către Autoritatea irlandeză pentru siguranţa 
alimentară.

2. Admisibilitate

Petiţia nr. 1037/2007: declarată admisibilă la 7 martie 2008.
Petiţia nr. 1184/2007: declarată admisibilă la 8 martie 2008.
Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionarii critică Directiva 2002/46/CE privind suplimentele alimentare şi în special 
stabilirea unor cantităţi maxime de vitamine şi minerale pentru aceste produse. Mai mult, 
aceştia pun în discuţie evaluarea ştiinţifică a siguranţei de administrare a unor doze ridicate de 
vitamine şi minerale.

Directiva 2002/46/EC1 privind suplimentele alimentare a fost adoptată de către Parlamentul 
European şi Consiliu la data de 10 iunie 2002 şi se aplică pe deplin începând din data de 1 
august 2005.

Directiva stabileşte norme armonizate de etichetare a suplimentelor alimentare, şi introduce 
norme specifice privind vitaminele şi mineralele din suplimentele alimentare. Obiectivul 
acesteia este acela de a facilita libera circulaţie a acestor produse, de a asigura un nivel înalt 
de protecţie a sănătăţii publice şi de a furniza un cadru legal clar pentru producători.

În hotărârea tribunalului privind cazurile C-154/04 şi C-155/04 Alliance for Natural Health
(Alianţa pentru o sănătate naturală)(2005) ECR-I-6451, Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a 
examinat câteva probleme privind Directiva 2002/46/CE, şi printre altele, posibilele încălcări 
ale principiilor subsidiarităţii, proporţionalităţii şi a dreptului fundamental de a desfăşura o 
activitate economică. CEJ a concluzionat prin hotărârea sa privind respectivele cazuri că nici 
un fel de factori de acest fel nu afectează validitatea Directivei.

Stabilirea cantităţilor maxime de vitamine şi minerale este prevăzută la articolul 5 din 
Directiva 2002/46/CE. Obiectivul acestei dispoziţii este acela de a garanta faptul că, 
consumatorilor le este oferită cea mai largă gamă posibilă de produse sigure, evitând în 
acelaşi timp ca administrarea excesivă de vitamine şi minerale să conducă la efecte adverse.
În acest context, deşi Comisia, având rolul de manager de riscuri, răspunde de propunerea 

                                               
1 JO L 183, 12.7.2002, p. 51–57
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nivelelor maxime de substanţe nutritive, limita implicării sale este stabilită printr-o serie de 
criterii care au fost luaţi în considerare la stabilirea respectivelor nivele. Comisia a iniţiat 
lucrarea dar nu a finalizat sistemul de măsură.

Pentru a lua în calcul problemele de siguranţă care pot să apară din cauza administrării 
excesive de vitamine şi minerale, unul dintre criteriile stabilite în Directivă în vederea 
stabilirii nivelelor maxime este acela de a ţine seama de nivele superioare de siguranţă (de 
exemplu nivelul maxim de administrări cronice totale ale unei substanţe nutritive care nu este 
susceptibilă să prezinte riscurile unor efecte adverse) pentru substanţele nutritive în chestiune 
după cum sunt stabilite prin evaluarea ştiinţifică a riscurilor.

În acest context, Comisia a solicitat Comitetului Ştiinţific pentru Alimentaţie Umană (SCF), şi 
ulterior Agenţiei Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), să-şi exprime opiniile de 
natură ştiinţifică privind nivelele superioare tolerabile de administrare a substanţelor nutritive 
enumerate în anexa I la Directivă. Acolo unde este cazul, se va ţine seama şi de lucrările altor 
organisme ştiinţifice internaţionale de evaluare a riscurilor.
Rolul EFSA de a oferi opinii ştiinţifice independente pentru dreptul comunitar în domenii care 
au impact asupra siguranţei alimentare este stipulat în Regulamentul (CE) 178/20021 care 
stabileşte principiile şi cerinţele principale pentru legislaţia privind alimentaţia, stabilind 
înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Siguranţă Alimentară şi menţionând procedurile pe 
probleme de siguranţă alimentară.
Criteriile enumerate în articolul 5 din Directiva 2002/46/CE prevăd şi faptul că nivelul 
variabil al sensibilităţii diverselor grupuri de populaţie şi administrarea de substanţe nutritive 
în cazul dietelor trebuie să fie luate în considerare atunci când se stabilesc cantităţile maxime 
de vitamine şi minerale.

Faptul că petiţionarii susţin că nu există evidenţe ale unor incidente privind efectele adverse 
grave cauzate de suplimentele alimentare (clasificate ca alimente de către dreptul european) în 
peste patruzeci de ani de utilizare, trebuie luat în considerare în baza faptului că nu există un 
sistem funcţional de raportare sistematică a posibilelor reacţii adverse care pot fi cauzate de 
produsele alimentare.

Produsele elaborate pentru grupuri specifice de populaţie (de exemplu cei care suferă de boli 
celiace) şi care se află sub incidenţa dispoziţiilor Directivei Consiliului 89/398/CEE2 privind 
produsele alimentare destinate unor întrebuinţări nutriţionale speciale nu vor fi afectate de 
cantităţile maxime de vitamine şi minerale care vor fi definite în temeiul Directivei 
2002/46/CE privind suplimentele alimentare.

Concluzie

Comisia consideră că Directiva 2002/46/CE privind suplimentele alimentare şi măsurile 
viitoare de punere în aplicare a acesteia, cum ar fi stabilirea cantităţilor maxime de vitamine şi 
minerale ca fiind un instrument valid de garantare a faptului că pe piaţa internă se 
comercializează produse sigure.

                                               
1JO L 31, 1.2.2002, p.1-24
2 JO L 186, 30.6.1989, p. 27-32
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Referitor la problemele mai specifice menţionate de petiţionari, Comisia ar dori să informeze 
că:

- stabilirea cantităţilor maxime de vitamine şi minerale din suplimentele alimentare precum şi 
criteriile care urmează să fie utilizate sunt prevăzute în Directiva respectivă.
- evaluarea siguranţei privind posibilele consecinţe ale administrărilor excesive de vitamine şi 
minerale a fost efectuată în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 178/2002/CE şi nu de 
către Comisie ci de către Comitetului Ştiinţific pentru Alimentaţie Umană (SCF) şi de către 
Agenţia Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA).
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