
 

Μήνυµα του Επίτροπου κ. Byrne προς τους πολίτες της ΕΕ σχετικά µε τα
συµπληρώµατα διατροφής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει ένα µεγάλο αριθµό επιστολών από πολίτες που
ανησυχούν για την προτεινόµενη οδηγία για τα συµπληρώµατα διατροφής. Οι
επιστολές αυτές έχουν παρόµοιο, αν όχι ταυτόσηµο, περιεχόµενο και έχουν
δηµοσιευτεί στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο µιας εκστρατείας κατά της έκδοσης αυτής
της οδηγίας. ∆εδοµένου του αριθµού των επιστολών που έχουν ληφθεί, δεν είναι
δυνατό να απαντηθεί κάθε µια από αυτές χωριστά και γι αυτό δηµοσιεύεται στο
διαδίκτυο αυτή η συνολική απάντηση.

Το τυποποιηµένο περιεχόµενο των επιστολών βασίζεται σε κακή παρουσίαση των
λόγων που οδήγησαν στην πρόταση κανόνων της ΕΕ στο θέµα αυτό όπως επίσης και
των στόχων της οδηγίας. Επίσης, τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούνται από τους
υποστηρικτές της εκστρατείας είναι λανθασµένα και παραπλανητικά. Θα ήθελα
λοιπόν να σας εξηγήσω τις απόψεις µας. 

Οι κανόνες για τα συµπληρώµατα διατροφής που ισχύουν σήµερα στις διάφορες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές. Σε πολλές
περιπτώσεις είναι µάλλον περιοριστικοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, πολλοί
καταναλωτές που επιθυµούν να αγοράσουν συµπληρώµατα διατροφής να µην
µπορούν να το πράξουν. Σε άλλες περιπτώσεις, η επιλογή που διαθέτουν είναι
περιορισµένη. Εποµένως, ένας από τους στόχους της οδηγίας είναι να έχουν στη
διάθεσή τους οι καταναλωτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ευρύ φάσµα
προϊόντων, από τα οποία θα µπορούν να επιλέξουν. Στόχος δεν είναι, όπως
προβάλλεται, η απαγόρευση των συµπληρωµάτων διατροφής. 

Αναµένεται ότι, µε την έκδοση της οδηγίας, πολλά προϊόντα που σήµερα πωλούνται
σε ορισµένα κράτη µέλη ως φάρµακα θα διατίθενται ως συµπληρώµατα διατροφής. Η
εφαρµογή της οδηγίας δεν θα έχει ως αποτέλεσµα να πωλούνται τα προϊόντα αυτά ως
φαρµακευτικά, όπως αναφέρεται στις επιστολές. Εποµένως, θεωρούµε ότι ο
ισχυρισµός πως η οδηγία εξυπηρετεί τα συµφέροντα της φαρµακοβιοµηχανίας είναι
παραπλανητικός και λανθασµένος.

Ο κυριότερος στόχος όµως της οδηγίας είναι η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου
προστασίας του καταναλωτή. Να εξασφαλιστεί ότι τα συµπληρώµατα διατροφής που
διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή. Έτσι ώστε, όταν εσείς και άλλοι καταναλωτές
τα αγοράζετε, να είστε βέβαιοι για την ασφάλεια και την ποιότητά τους. ∆εν υπάρχει
αµφιβολία ότι τα περισσότερα προϊόντα που διατίθενται σήµερα στην αγορά είναι
ασφαλή και ανάλογης ποιότητας. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι αυτό θα
ισχύει και στην περίπτωση των συµπληρωµάτων διατροφής.

Για το σκοπό αυτό, η οδηγία καθορίζει συγκεκριµένους κανόνες σχετικά µε τις
βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες που περιέχονται στα συµπληρώµατα διατροφής.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι άλλες ουσίες που περιέχονται σε συµπληρώµατα διατροφής
που ενδεχοµένως χρησιµοποιείτε σήµερα, όπως απαραίτητα λιπαρά οξέα, ίνες,
διάφορα φυτικά εκχυλίσµατα και βοτανοεκχυλίσµατα, δεν θίγονται από την οδηγία.
Οι ουσίες αυτές, προς το παρόν, θα συνεχίζουν να ρυθµίζονται από τις νοµοθεσίες



των κρατών µελών. Εποµένως, δεν υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τις ουσίες αυτές
από την έκδοση της οδηγίας.

Όσον αφορά τις βιταµίνες και τις ανόργανες ουσίες, η οδηγία προβλέπει δύο
πράγµατα. Πρώτον, καθορίζει καταλόγους βιταµινών και ανόργανων ουσιών και των
µορφών µε τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παρασκευή των
συµπληρωµάτων διατροφής. Αυτό προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η πρόσληψή
τους είναι ασφαλής και µπορούν να αξιοποιηθούν από τον ανθρώπινο οργανισµό. Οι
ουσίες περιλαµβάνονται στους καταλόγους αυτούς ύστερα από αξιολόγησή τους από
τους ανεξάρτητους επιστηµονικούς φορείς γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆εύτερον, η οδηγία προβλέπει τον καθορισµό ανώτατων επιπέδων για βιταµίνες και
ανόργανες ουσίες σε συµπληρώµατα διατροφής. Αυτό θα γίνει τα επόµενα χρόνια, µε
βάση τις γνώµες των επιστηµόνων και τους υπολογισµούς  των προσλήψεων από
άλλες διατροφικές πηγές.

Τέλος, η οδηγία καθορίζει λεπτοµερείς κανόνες για την επισήµανση των
συµπληρωµάτων διατροφής. Σε αυτούς περιλαµβάνονται η ενηµέρωση για την
περιεκτικότητα σε βιταµίνες και ανόργανες ουσίες καθώς και για τον τρόπο χρήσης
των προϊόντων. Έτσι ώστε να µπορούν οι ίδιοι οι καταναλωτές να κρίνουν ποιο
προϊόν είναι κατάλληλο γι αυτούς και να το χρησιµοποιούν µε ασφάλεια.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα συµφέροντά σας, αλλά και τα συµφέροντα των
καταναλωτών γενικότερα, συνεκτιµήθηκαν πλήρως όταν προτείναµε την οδηγία.
Πιστεύω ότι πρέπει να έχετε δικαίωµα επιλογής, και αγοράς εάν το επιθυµείτε, από
ένα ευρύ φάσµα ασφαλών και κατάλληλα επισηµασµένων συµπληρωµάτων
διατροφής. Είµαι δε πεπεισµένος ότι η οδηγία που πρόκειται σύντοµα να εγκριθεί
επίσηµα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών θα
εξασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα.

David Byrne


