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Svar til EU-borgere fra EU-kommissær David Byrne om kosttilskud

Europa-Kommissionen har modtaget mange breve fra borgere, der er skeptiske over
for det foreslåede direktiv om kosttilskud. Brevenes indhold er ret ens, for ikke at sige
identisk, og de er blevet offentliggjort på internettet som led i en kampagne mod
vedtagelsen af direktivet. På grund af antallet er det ikke muligt at besvare brevene
individuelt. Derfor offentliggøres dette globale svar ligeledes på internettet.

Brevenes standardiserede indhold bygger på en fejlagtig opfattelse af baggrunden for
at foreslå EU-regler om emnet og af direktivets mål. De argumenter, der fremføres af
kampagnelederne, er desuden forkerte og vildledende. Jeg vil derfor gerne forklare
Kommissionens holdning. 

De forskellige EU-landes eksisterende regler om kosttilskud er meget forskellige. I
mange tilfælde er de temmelig restriktive. Mange forbrugere, der gerne ville købe
kosttilskud, kan således simpelthen ikke gøre det. I andre tilfælde er det reelle udvalg
begrænset. Et af direktivet mål er derfor, at forbrugere i hele EU skal kunne vælge
blandt et bredt udbud af produkter. Målet er ikke at forbyde kosttilskud, således som
det ellers hævdes af nogle. 

Det forventes, at direktivet vil betyde, at mange produkter, der nu sælges som
lægemidler i visse medlemsstater, vil kunne købes som kosttilskud. Gennemførelsen
af direktivet vil altså ikke betyde, at de pågældende produktet som påstået i brevet
skal sælges som lægemidler. Derfor mener vi, at påstanden om, at direktivet tjener
lægemiddelindustriens sag, er vildledende og ukorrekt.

Men direktivets vigtigste mål er, at der sikres et højt beskyttelsesniveau for
forbrugerne og at de kosttilskud, der sælges, er sikre. Dermed har I og andre
forbrugere, der køber og bruger kosttilskud, garanti for deres sikkerhed og kvalitet.
De fleste af de produkter, der sælges i dag, er utvivlsomt sikre og af den forventede
kvalitet. De nye regler vil sikre, at dette gælder for alle slags kosttilskud. 

Derfor fastsættes der i direktivet særlige regler om vitaminer og mineraler, der indgår
i kosttilskud. Direktivet omfatter altså ikke andre stoffer i kosttilskud, som I måtte
anvende nu, f.eks. fedtsyrer, fibre, planter, urter og ekstrakter heraf. Sådanne stoffer
vil indtil videre fortsat være omfattet af de enkelte medlemsstaters lovgivning.
Vedtagelsen af direktivet indebærer altså ingen ændringer for sådanne stoffer.

Med hensyn til vitaminer og mineraler indeholder direktivet to elementer. For det
første opstilles der en liste over de vitaminer og mineraler og deres formuleringer, der
kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud. Det sker for at sikre, at det, man
indtager, er sikkert og kan udnyttes af den menneskelige organisme. Stofferne optages
på listerne, efter at EU's rådgivende videnskabelige organer har foretaget en
evaluering. For det andet er der regler om fastsættelse af maksimumsgrænser for
vitaminer og mineraler i kosttilskud. Det sker inden for de kommende få år på
grundlag af videnskabelig rådgivning og beregninger af indtag fra andre
fødevarekilder.
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Endelig indeholder direktivet detaljerede regler om mærkning af kosttilskud.
Mærkningen skal indeholde oplysninger om vitamin- og mineralindholdet og om,
hvordan produkterne skal anvendes. Dermed kan forbrugerne selv afgøre, hvilket
produkt der passer dem bedst, og de kan trygt anvende det.

Jeg kan forsikre jer om, at jeres interesser - og forbrugernes interesser generelt - var
det, der lå os mest på sinde, da vi foreslog direktivet. Forbrugerne har efter min
mening ret til et bredt udbud af sikre og ordentligt mærkede kosttilskud og til at købe
dem efter eget valg, og jeg er stadig overbevist om, at det direktiv, som Europa-
Parlamentet og Ministerrådet snart vedtager formelt, vil sikre dette.

David Byrne


