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Meddelande från kommissionsledamot David Byrne till EU-medborgarna om
kosttillskott

Europeiska kommissionen har fått ett stort antal brev från medborgare som känner sig
oroade av förslaget till direktiv om kosttillskott. Breven har ett liknande eller identiskt
innehåll och har publicerats på Internet som ett led i en kampanj mot antagandet av
direktivet. På grund av det stora antalet brev är det inte möjligt att besvara dem
enskilt, och därför publiceras också detta svar på Internet.

Det standardiserade innehållet i breven bygger på en felaktig bild av syftena med
direktivet och av orsakerna till att det föreslås gemensamma EU-regler i frågan.
Dessutom är de argument som kampanjmakarna använder felaktiga och vilseledande.
Jag skulle därför vilja lägga fram vår syn i frågan.

De regler för kosttillskott som finns idag i EU:s medlemsstater är mycket olika. I
många fall är de ganska stränga. Därför kan många konsumenter som skulle vilja köpa
kosttillskott inte göra det. I andra fall är utbudet mycket begränsat. Ett av syftena med
direktivet är därför att konsumenter överallt i Europa skall ha tillgång till ett stort
urval produkter. Syftet är alltså inte att förbjuda kosttillskott, som vissa har påstått.

Man räknar med att antagandet av direktivet kommer att leda till att många produkter
som nu säljs som läkemedel i en del medlemsstater i stället kommer att kunna säljas
som kosttillskott. Genomförandet av direktivet kommer inte att göra det tillåtet att
marknadsföra dessa produkter som läkemedel, vilket påstås i brevet. Därför anser vi
att påståendet att direktivet tjänar läkemedelsindustrins intressen är vilseledande och
felaktigt.

Det viktigaste syftet med direktivet är faktiskt att säkra ett starkt konsumentskydd, att
se till så att de kosttillskott som finns tillgängliga på marknaden är säkra, så att
konsumenterna kan vara lugna för att de kosttillskott de köper och använder är säkra
och av god kvalitet. De allra flesta av de produkter som marknadsförs idag är säkra
och av god kvalitet. Med de nya reglerna kommer detta att gälla för samtliga
produkter.

I direktivet har man därför satt upp särskilda regler för vitaminer och mineraler som
ingår i kosttillskott. Observera att andra substanser som ingår i kosttillskott, t.ex.
essentiella fettsyror, fibrer, växter, örter och örtextrakt, inte påverkas av direktivet.
Dessa substanser kommer även i fortsättningen att regleras av lagstiftningen i varje
medlemsstat. Det innebär att antagandet av direktivet inte leder till några som helst
förändringar vad gäller dessa substanser.

Vad gäller vitaminer och mineraler innebär direktivet två saker. För det första
innehåller det förteckningar över vitaminer och mineraler och anger i vilka former de
kan ingå i kosttillskott. På så sätt kan konsumenterna vara säkra på att vad de får i sig
är ofarligt och kan tas upp av kroppen. De substanser som tagits med i
förteckningarna har bedömts av EU:s oberoende expertkommittéer. För det andra
föreskrivs det i direktivet att gränsvärden skall införas för vitaminer och mineraler i
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kosttillskott. Detta kommer att göras de närmaste åren, och bygga på de råd vi kan få
från vetenskapsmän och på beräkningar av halterna i livsmedel.

I direktivet finns också detaljerade bestämmelser om märkning av kosttillskott. De
gäller bl.a. information om mängden vitaminer och mineraler och om hur produkten
skall användas. Så kan konsumenterna själva avgöra vilka produkter som passar dem
bäst och som är trygga att använda.

Till alla brevskrivare vill jag säga att det är era och alla andra konsumenters intressen
vi vill skydda genom detta direktiv. Ni har alla rätt att ha tillgång till ett brett urval
säkra och korrekt märkta produkter, om ni väljer att köpa kosttillskott. Och jag är
övertygad om att direktivet, som snart kommer att antas formellt av
Europaparlamentet och ministerrådet, kommer att leda till att det blir så.

David Byrne


