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Angående: 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

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
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 



PE414.110v01-00 2/3 CM\746027SV.doc

SV

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.

2. Tillåtlighet

Framställning 1037/2007 förklarades tillåtlig den 7 mars 2008.
Framställning 1184/2007 förklarades tillåtlig den 8 mars 2008.
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, 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 förutses 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.

                                               
1 EGT L 183, 12.7.2002, s. 51–57.
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Kommissionen har i detta sammanhang bett Vetenskapliga livsmedelskommittén och senare 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) att avge vetenskapliga yttranden om 
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 förutses även att olika befolkningsgrupper kan 
ha en varierande grad av känslighet och att hänsyn måste tas till intaget av näringsämnen via 
kosten vid fastställandet av maximimängder för vitaminer och mineralämnen.

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, förutses 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. 1–24.
2 EGT L 186, 30.6.1989, s. 27–32.
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