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สหภาพยุโรป 
เรื่อง ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 
(DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIA-
MENT AND OF THE COUNCIL of 10 June 2002 on the 
approximation of the laws of the Member States    
relating to food supplements)   

 บังคับใช้ วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
 

รายละเอียดโดยสรุป 

กฎเกณฑ์กลางนี้เป็นข้อก าหนดว่าด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่วางขายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะ
จ าหน่ายแกผู่้บริโภคในรูปแบบของอาหารบรรจุส าเร็จเท่านั้น 

กฎเกณฑ์กลางนี้ไม่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังค านิยามที่ระบุในกฎเกณฑ์กลาง 
2001/83/EC ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์

1. “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” หมายถึง อาหารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมคุณค่าของอาหารที่มีอยู่ทั่วไป 
และมีลักษณะเป็นแหล่งรวมของธาตุอาหารหรือสารอ่ืนๆ ที่มีผลต่อสภาวะโภชนาการหรือสรีรวิทยา อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน โดยมีการวางขายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีการระบุปริมาณที่แน่ชัด เพ่ือให้
ผู้บริโภครับประทานในแต่ละครั้ง เช่น แคปซูล ก้อน เม็ด ห่อบรรจุผง หลอดบรรจุของเหลว ขวดบรรจุ
ของเหลวเพ่ือใช้เป็นหยด หรือรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายกัน   

2. “ธาตุอาหาร” หมายถึง 

 (1) วิตามิน 

 (2) เกลือแร่ 

ประเทศสมาชิกจะสามารถน าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออกจ าหน่ายในประชาคมได้ ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุในกฎเกณฑ์กลางนี้แล้วเท่านั้น 

 

หลักการทั่วไป 

1. ภายใต้ข้อก าหนดในกฎเกณฑ์กลางนี้ วิตามินและเกลือแร่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
จะต้องเป็นวิตามินและเกลือแร่ตามบัญชีรายการที่ระบุในภาคผนวก 1 เท่านั้น และการใช้สาร
ดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ระบุในภาคผนวก 2 
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2. ส าหรับบัญชีรายการสารต่างๆ ที่ปรากฎในภาคผนวก 2 ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือใช้
ส าหรับวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในกฎเกณฑ์กลางนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ความบริสุทธิ์
ตามท่ีก าหนดในกฎหมายของประชาคม หากเป็นสารที่มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ความบริสุทธิ์ ให้ใช้
หลักเกณฑ์ความบริสุทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์เช่นว่านั้น
ขึ้นมา ทั้งนี้ อาจใช้หลักเกณฑ์ความบริสุทธิ์ที่ก าหนดภายใต้กฎหมายของประเทศตนก็ได้หาก
หลักเกณฑ์เช่นว่านั้นเคร่งครัดกว่าหลักเกณฑ์ความบริสุทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

3. ภายในระยะเวลาก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประเทศสมาชิกอาจอนุญาตให้มีการใช้วิตามินและ
เกลือแร่ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีรายการในภาคผนวก 1 หรือที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่ก าหนดในภาคผนวก 
2 ในประเทศของตนก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
ก. สารนั้นจะต้องถูกน าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการวางขายในตลาดประชาคม 

ณ วันที่กฎเกณฑ์กลางนี้มีผลบังคับใช้ 
ข. องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป (European Food Safety Authority) จะต้อง

ไม่เคยให้การสนับสนุนการใช้สารดังกล่าว หรือการใช้ในรูปแบบนั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าประเทศสมาชิกจะต้องส่งเอกสารที่สนับสนุนการใช้สาร
นั้นไปยังคณะกรรมาธิการภายในเวลาไม่เกินวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 

4. ภายในระยะเวลาไม่เกินวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมาธิการจะต้องจัดส่งรายงานข้อเสนอ
กฎเกณฑ์กลาง (ซึ่งอาจรวมถึงบัญชีรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ตามความเหมาะสม) ว่าด้วยประเภทของธาตุอาหารหรือสารที่มีผลกระทบกระทบต่อสภาวะ
โภชนาการหรือสรีรวิทยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่นอกเหนือไปจากที่ระบุข้างต้นไปยังสภายุโรปและ
คณะมนตรียุโรป โดยอาจส่งข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎเกณฑ์กลางนี้ที่ตนเห็นว่าจ า
เป็นไปด้วยก็ได้ 

 

ข้อก าหนดเฉพาะ 

1. ผู้ผลิตจะต้องระบุปริมาณสูงสุดของวิตามินและเกลือแร่ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้ผลิต
แนะน าให้ผู้บริโภครับประทานในแต่ละวัน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่อไปนี้ 
ก. ปริมาณสูงสุดของวิตามินและเกลือแร่ที่ได้ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าอยู่ใน

ระดับท่ีปลอดภัย โดยค านึงถึงความอ่อนไหวของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม 
ข. ปริมาณวิตามินและเกลือแร่ที่ผู้บริโภคได้รับอยู่แล้วจากการรับประทานอาหารอื่นๆ 

2. เมื่อก าหนดปริมาณสูงสุดของวิตามินและเกลือแร่ดังกล่าว สิ่งที่ควรค านึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ 
ปริมาณวิตามินและเกลือแร่ที่คนในประเทศนั้นมักจะได้รับในแต่ละวันด้วย 

3. เพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีปริมาณวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณที่มากพอสมควร 
ผู้ผลิตจะต้องระบุปริมาณต่ าสุดของวิตามินและเกลือแร่ที่ผู้ผลิตแนะน าให้ผู้บริโภครับประทานใน
แต่ละวันด้วย ตามความเหมาะสม 
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การแสดงฉลาก 

1. ตามวัตถุประสงค์ข้อ 5 (1) ของกฎเกณฑ์กลาง 2000/13/EC ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโดยกฎเกณฑ์
กลางนี้จะต้องถูกน าออกขายภายใต้ชื่อว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” 

2. การแสดงฉลาก การน าเสนอ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะต้องไม่สื่อความหมายไป
ในทางที่เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติในการป้องกัน รักษา หรือบรรเทาโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่
เกิดข้ึนกับมนุษย์ หรือมีการอ้างถึงคุณสมบัติดังกล่าว 

3. ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ข้อก าหนดนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับ
ข้อก าหนดที่ระบุในกฎเกณฑ์กลาง 2000/13/EC 
ก. ชื่อประเภทของธาตุอาหารหรือสารที่เป็นส่วนประกอบส าคัญของผลิตภัณฑ์ หรือข้อความ

อย่างใดอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ถึงธรรมชาติของธาตุอาหารหรือสารนั้น 
ข. ปริมาณที่ผู้ผลิตแนะน าให้ผู้บริโภครับประทานในแต่ละวัน 
ค. ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถใช้แทนอาหารที่

ผู้บริโภครับประทานอยู่เป็นปกติในแต่ละวันได้ 
ง. ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องได้รับการจัดเก็บให้ห่างไกล

จากมือเด็ก 
4. การแสดงฉลาก การน าเสนอ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะต้องไม่สื่อความหมายไป

ในทางที่ว่า การรับประทานอาหารที่ครบทุกหมู่และหลากหลายไม่ได้ช่วยให้บุคคลได้รับ
สารอาหารในปริมาณที่เพียงพอ  

5. การแสดงปริมาณธาตุอาหารหรือสารต่างๆ ที่มีผลกระทบกระทบต่อสภาวะโภชนาการหรือ
สรีรวิทยาที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ บนฉลากจะต้องแสดงในรูปของตัวเลข การแสดงปริมาณของ
วิตามินและเกลือแร่จะต้องใช้หน่วยดังระบุในภาคผนวก 1 

6. การแสดงปริมาณธาตุอาหารหรือสารต่างๆ จะต้องแสดงปริมาณธาตุอาหารหรือสารต่อสัดส่วน
ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตแนะน าให้ผู้บริโภครับประทานในแต่ละวัน ดังที่ระบุในฉลาก 

7. ปริมาณวิตามินและเกลือแร่จะต้องแสดงเป็นจ านวนร้อยละต่อค่าอ้างอิง ดังระบุในภาคผนวกของ
กฎเกณฑ์กลางที่ 90/496/EEC ด้วย 

 

ข้อก าหนดตามกฎหมายสหภาพยุโรป 

1. ค่าต่างๆ ที่จะแสดงจะต้องเป็นค่าโดยเฉลี่ย ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ของผู้ผลิต  

2. การแสดงจ านวนร้อยละของค่าของวิตามินและเกลือแร่ อาจแสดงในรูปกราฟด้วยก็ได้ 
3. เพ่ือให้การติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ ประเทศ

สมาชิกอาจขอให้ผู้ผลิตหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้น าผลิตภัณฑ์นั้นมาวางขายในตลาดของประเทศตน 
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาวางขายในตลาด โดยการส่ง
ตัวอย่างฉลากที่ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์นั้นแก่เจ้าหน้าที่ 
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4. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบ การผลิต ข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ การ
น าเสนอ หรือการแสดงฉลาก ประเทศสมาชิกจะต้องไม่มีข้อห้ามหรือข้อจ ากัดทางการค้าใดๆ ต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กลางนี้ และ (ในกรณีที่เหมาะสม) ได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายของประชาคมซ่ึงได้ตราขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์กลางนี้แล้ว 

5. ในกรณีที่ประเทศสมาชิกได้รับข้อมูลใหม่หรือศึกษาพบข้อมูลใหม่ที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปว่า 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์แม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในกฎเกณฑ์กลางนี้หรือกฎหมายของประชาคมดังกล่าวนั้นก็ตาม 
ประเทศสมาชิกนั้นอาจระงับหรือห้ามมิให้มีการน าบทบัญญัติที่เป็นปัญหานั้นไปใช้ในประเทศของ
ตนก็ได้  ในกรณีนี้ประเทศสมาชิกดังกล่าวจะต้องแจ้งไปยังประเทศสมาชิกอ่ืนๆ และ
คณะกรรมาธิการของประเทศเหล่านั้น พร้อมทั้งเหตุผลประกอบการตัดสินใจของตน 

6. คณะกรรมาธิการฯ จะต้องด าเนินการตรวจสอบเหตุผลที่ประเทศสมาชิกดังกล่าวในวรรคต้นอ้าง 
และจะต้องปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ร่วมกับคณะกรรมการก ากับห่วงโซ่อาหารและ
สุขภาพของสัตว์ (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) และ
จะต้องให้ความเห็นของตนโดยไม่ชักช้า พร้อมด าเนินมาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสม 

7. ในกรณีที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎเกณฑ์กลางนี้หรือวิธีปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประชาคมจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวถึงในวรรคหนึ่งข้างต้น และ
เพ่ือปกป้องคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์ คณะกรรมาธิการจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุ ใน
ข้อ 13 (2) เพ่ือแก้ไขกฎเกณฑ์กลางนี้หรือวิธีปฏิบัติตามกฎหมายของประชาคมดังกล่าว ในกรณี
นั้น ประเทศสมาชิกที่ได้น ามาตรการเพ่ือความปลอดภัยอย่างหนึ่งมาใช้ อาจใช้มาตรการเพ่ือ
ความปลอดภัยดังกล่าวต่อไปจนกว่าการปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์กลางนี้หรือวิธีปฏิบัติตาม
กฎหมายของประชาคมจะมีผลบังคับใช้ก็ได้  

 

การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

1. การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ จะมีคณะกรรมการด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ 
(Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้
กฎเกณฑ์กลาง (EC) ที่ 178/2002 ซึ่งนับแต่นี้ต่อไปเรียกว่า “คณะกรรมการ” คอยให้การ
ช่วยเหลือ 

2. ข้อก าหนดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป จะสามารถมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อ
ได้มีการปรึกษาหารือกับองค์การเพ่ือความปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป (European Food 
Safety Authority) แล้ว 

3. ประเทศสมาชิกจะต้องบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดทางปกครองที่จ าเป็น เพ่ือให้
การปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์กลางนี้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 เมื่อได้บังคับใช้
กฎหมายและกฎเกณฑ์กลางแล้ว ให้แจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของประเทศตน 
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หน้าท่ี 6 จาก 6 

ฝ่ายวิจัยและข้อมลู สถาบันอาหาร 

การบังคับใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์กลาง และข้อก าหนดต่างๆ ดังกล่าวในข้างต้น จะต้องด าเนินการดังนี้ 

1. การอนุญาตให้มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎเกณฑ์กลางนี้ 
จะต้องเกิดขึ้นอย่างช้าภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2546 

2. การห้ามมิให้มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎเกณฑ์กลางนี้ 
จะต้องเกิดขึ้นอย่างช้าภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2548 

   

ประกาศฉบับเต็ม 

กฎเกณฑ์กลาง เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือ DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to food supplements สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบหรือเว็บไซต์
ต่อไปนี้ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:183:0051:0057:EN:PDF  
 

ข้อมูลเพิ่มเติม: 

กฎ ระเบียบ และมาตรฐานสินค้าอาหารไทยและประเทศคู่ค้า  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก
ฐานข้อมูลกฎหมายมาตรฐานอาหาร ภายในเว็บไซต์ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร เมนู Law & Safety 
(http://fic.nfi.or.th)  

*************************** 
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DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 10 June 2002

on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 95 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1),

Having regard to the opinion of the Economic and Social
Committee (2),

Acting in accordance with the procedure laid down in Article
251 of the Treaty (3),

Whereas:

(1) There is an increasing number of products marketed in
the Community as foods containing concentrated
sources of nutrients and presented for supplementing the
intake of those nutrients from the normal diet.

(2) Those products are regulated in Member States by
differing national rules that may impede their free move-
ment, create unequal conditions of competition, and thus
have a direct impact on the functioning of the internal
market. It is therefore necessary to adopt Community
rules on those products marketed as foodstuffs.

(3) An adequate and varied diet could, under normal
circumstances, provide all necessary nutrients for normal
development and maintenance of a healthy life in quanti-
ties which meet those established and recommended by
generally acceptable scientific data. However, surveys
show that this ideal situation is not being achieved for
all nutrients and by all groups of the population across
the Community.

(4) Consumers, because of their particular lifestyles or for
other reasons, may choose to supplement their intake of
some nutrients through food supplements.

(5) In order to ensure a high level of protection for consu-
mers and facilitate their choice, the products that will be
put on to the market must be safe and bear adequate
and appropriate labelling.

(6) There is a wide range of nutrients and other ingredients
that might be present in food supplements including, but
not limited to, vitamins, minerals, amino acids, essential
fatty acids, fibre and various plants and herbal extracts.

(7) As a first stage, this Directive should lay down specific
rules for vitamins and minerals used as ingredients of
food supplements. Food supplements containing vita-
mins or minerals as well as other ingredients should also
be in conformity with the specific rules on vitamins and
minerals laid down in this Directive.

(8) Specific rules concerning nutrients, other than vitamins
and minerals, or other substances with a nutritional or
physiological effect used as ingredients of food supple-
ments should be laid down at a later stage, provided that
adequate and appropriate scientific data about them
become available. Until such specific Community rules
are adopted and without prejudice to the provisions of
the Treaty, national rules concerning nutrients or other
substances with nutritional or physiological effect used
as ingredients of food supplements, for which no
Community specific rules have been adopted, may be
applicable.

(9) Only vitamins and minerals normally found in, and
consumed as part of, the diet should be allowed to be
present in food supplements although this does not
mean that their presence therein is necessary. Contro-
versy as to the identity of those nutrients that could
potentially arise should be avoided. Therefore, it is
appropriate to establish a positive list of those vitamins
and minerals.

(10) There is a wide range of vitamin preparations and
mineral substances used in the manufacture of food
supplements currently marketed in some Member States
that have not been evaluated by the Scientific Committee
on Food and consequently are not included in the posi-
tive lists. These should be submitted to the European
Food Safety Authority for urgent evaluation, as soon as
appropriate files are presented by the interested parties.
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(11) The chemical substances used as sources of vitamins and
minerals in the manufacture of food supplements should
be safe and also be available to be used by the body. For
this reason, a positive list of those substances should also
be established. Such substances as have been approved
by the Scientific Committee on Food, on the basis of the
said criteria, for use in the manufacture of foods
intended for infants and young children and other foods
for particular nutritional uses can also be used in the
manufacture of food supplements.

(12) In order to keep up with scientific and technological
developments it is important to revise the lists promptly,
when necessary. Such revisions would be implementing
measures of a technical nature and their adoption should
be entrusted to the Commission in order to simplify and
expedite the procedure.

(13) Excessive intake of vitamins and minerals may result in
adverse effects and therefore necessitate the setting of
maximum safe levels for them in food supplements, as
appropriate. Those levels must ensure that the normal
use of the products under the instructions of use
provided by the manufacturer will be safe for the
consumer.

(14) When maximum levels are set, therefore, account should
be taken of the upper safe levels of the vitamins and
minerals, as established by scientific risk assessment
based on generally acceptable scientific data, and of
intakes of those nutrients from the normal diet. Due
account should also be taken of reference intake
amounts when setting maximum levels.

(15) Food supplements are purchased by consumers for
supplementing intakes from the diet. In order to ensure
that this aim is achieved, if vitamins and minerals are
declared on the label of food supplements, they should
be present in the product in a significant amount.

(16) The adoption of the specific values for maximum and
minimum levels for vitamins and minerals present in
food supplements, based on the criteria set out in this
Directive and appropriate scientific advice, would be an
implementing measure and should be entrusted to the
Commission.

(17) General labelling provisions and definitions are
contained in Directive 2000/13/EC of the European
Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the
approximation of the laws of the Member States relating
to the labelling, presentation and advertising of food-
stuffs (1), and do not need to be repeated. This Directive
should therefore be confined to the necessary additional
provisions.

(18) Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on
nutrition labelling for foodstuffs (2) does not apply to
food supplements. Information relating to nutrient
content in food supplements is essential for allowing the
consumer who purchases them to make an informed
choice and use them properly and safely. That informa-
tion should, in view of the nature of those products, be
confined to the nutrients actually present and be
compulsory.

(19) Given the particular nature of food supplements, addi-
tional means to those usually available to monitoring
bodies should be available in order to facilitate efficient
monitoring of those products.

(20) The measures necessary for the implementation of this
Directive should be adopted in accordance with Council
Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the
procedures for the exercise of implementing powers
conferred on the Commission (3),

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

1. This Directive concerns food supplements marketed as
foodstuffs and presented as such. These products shall be deliv-
ered to the ultimate consumer only in a pre-packaged form.

2. This Directive shall not apply to medicinal products as
defined by Directive 2001/83/EC of the European Parliament
and of the Council of 6 November 2001 on the Community
code relating to medicinal products for human use (4).

Article 2

For the purposes of this Directive:

(a) ‘food supplements’ means foodstuffs the purpose of which
is to supplement the normal diet and which are concen-
trated sources of nutrients or other substances with a nutri-
tional or physiological effect, alone or in combination,
marketed in dose form, namely forms such as capsules,
pastilles, tablets, pills and other similar forms, sachets of
powder, ampoules of liquids, drop dispensing bottles, and
other similar forms of liquids and powders designed to be
taken in measured small unit quantities;

(b) ‘nutrients’ means the following substances:

(i) vitamins,

(ii) minerals.
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Article 3

Member States shall ensure that food supplements may be
marketed within the Community only if they comply with the
rules laid down in this Directive.

Article 4

1. Only vitamins and minerals listed in Annex I, in the forms
listed in Annex II, may be used for the manufacture of food
supplements, subject to paragraph 6.

2. The purity criteria for substances listed in Annex II shall
be adopted in accordance with the procedure referred to in
Article 13(2), except where they apply pursuant to paragraph
3.

3. Purity criteria for substances listed in Annex II, specified
by Community legislation for their use in the manufacture of
foodstuffs for purposes other than those covered by this Direc-
tive, shall apply.

4. For those substances listed in Annex II for which purity
criteria are not specified by Community legislation, and until
such specifications are adopted, generally acceptable purity
criteria recommended by international bodies shall be applic-
able and national rules setting stricter purity criteria may be
maintained.

5. Modifications to the lists referred to in paragraph 1 shall
be adopted in accordance with the procedure referred to in
Article 13(2).

6. By way of derogation from paragraph 1 and until 31
December 2009, Member States may allow in their territory the
use of vitamins and minerals not listed in Annex I, or in forms
not listed in Annex II, provided that:

(a) the substance in question is used in one or more food
supplements marketed in the Community on the date of
entry into force of this Directive,

(b) the European Food Safety Authority has not given an unfa-
vourable opinion in respect of the use of that substance, or
its use in that form, in the manufacture of food supple-
ments, on the basis of a dossier supporting use of the
substance in question to be submitted to the Commission
by the Member State not later than 12 July 2005.

7. Notwithstanding paragraph 6, Member States may, in
compliance with the rules of the Treaty, continue to apply
existing national restrictions or bans on trade in food supple-
ments containing vitamins and minerals not included in the list
in Annex I or in the forms not listed in Annex II.

8. Not later than 12 July 2007, the Commission shall submit
to the European Parliament and the Council a report on the
advisability of establishing specific rules, including, where
appropriate, positive lists, on categories of nutrients or of

substances with a nutritional or physiological effect other than
those referred to in paragraph 1, accompanied by any proposals
for amendment to this Directive which the Commission deems
necessary.

Article 5

1. Maximum amounts of vitamins and minerals present in
food supplements per daily portion of consumption as recom-
mended by the manufacturer shall be set, taking the following
into account:

(a) upper safe levels of vitamins and minerals established by
scientific risk assessment based on generally accepted scien-
tific data, taking into account, as appropriate, the varying
degrees of sensitivity of different consumer groups;

(b) intake of vitamins and minerals from other dietary sources.

2. When the maximum levels referred to in paragraph 1 are
set, due account should also be taken of reference intakes of
vitamins and minerals for the population.

3. To ensure that significant amounts of vitamins and
minerals are present in food supplements, minimum amounts
per daily portion of consumption as recommended by the
manufacturer shall be set, as appropriate.

4. The maximum and minimum amounts of vitamins and
minerals referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall be adopted
in accordance with the procedure referred to in Article 13(2).

Article 6

1. For the purposes of Article 5(1) of Directive 2000/13/EC,
the name under which products covered by this Directive are
sold shall be ‘food supplement’.

2. The labelling, presentation and advertising must not attri-
bute to food supplements the property of preventing, treating
or curing a human disease, or refer to such properties.

3. Without prejudice to Directive 2000/13/EC, the labelling
shall bear the following particulars:

(a) the names of the categories of nutrients or substances that
characterise the product or an indication of the nature of
those nutrients or substances;

(b) the portion of the product recommended for daily
consumption;

(c) a warning not to exceed the stated recommended daily
dose;

(d) a statement to the effect that food supplements should not
be used as a substitute for a varied diet;

(e) a statement to the effect that the products should be stored
out of the reach of young children.
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Article 7

The labelling, presentation and advertising of food supplements
shall not include any mention stating or implying that a
balanced and varied diet cannot provide appropriate quantities
of nutrients in general.

Rules for implementing this Article may be specified in accor-
dance with the procedure referred to in Article 13(2).

Article 8

1. The amount of the nutrients or substances with a nutri-
tional or physiological effect present in the product shall be
declared on the labelling in numerical form. The units to be
used for vitamins and minerals shall be those specified in
Annex I.

Rules for implementing this paragraph may be specified in
accordance with the procedure referred to in Article 13(2).

2. The amounts of the nutrients or other substances declared
shall be those per portion of the product as recommended for
daily consumption on the labelling.

3. Information on vitamins and minerals shall also be
expressed as a percentage of the reference values mentioned, as
the case may be, in the Annex to Directive 90/496/EEC.

Article 9

1. The declared values mentioned in Article 8(1) and (2)
shall be average values based on the manufacturer’s analysis of
the product.

Further rules for implementing this paragraph with regard in
particular to the differences between the declared values and
those established in the course of official checks shall be
decided upon in accordance with the procedure referred to in
Article 13(2).

2. The percentage of the reference values for vitamins and
minerals mentioned in Article 8(3) may also be given in
graphical form.

Rules for implementing this paragraph may be adopted in
accordance with the procedure referred to in Article 13(2).

Article 10

To facilitate efficient monitoring of food supplements, Member
States may require the manufacturer or the person placing the
product on the market in their territory to notify the competent
authority of that placing on the market by forwarding it a
model of the label used for the product.

Article 11

1. Without prejudice to Article 4(7), Member States shall
not, for reasons related to their composition, manufacturing
specifications, presentation or labelling, prohibit or restrict
trade in products referred to in Article 1 which comply with
this Directive and, where appropriate, with Community acts
adopted in implementation of this Directive.

2. Without prejudice to the Treaty, in particular Articles 28
and 30 thereof, paragraph 1 shall not affect national provisions
which are applicable in the absence of Community acts adopted
under this Directive.

Article 12

1. Where a Member State, as a result of new information or
of a reassessment of existing information made since this Direc-
tive or one of the implementing Community acts was adopted,
has detailed grounds for establishing that a product referred to
in Article 1 endangers human health though it complies with
the said Directive or said acts, that Member State may tempora-
rily suspend or restrict application of the provisions in question
within its territory. It shall immediately inform the other
Member States and the Commission thereof and give reasons
for its decision.

2. The Commission shall examine as soon as possible the
grounds adduced by the Member State concerned and shall
consult the Member States within the Standing Committee on
the Food Chain and Animal Health, and shall then deliver its
opinion without delay and take appropriate measures.

3. If the Commission considers that amendments to this
Directive or to the implementing Community acts are necessary
in order to remedy the difficulties mentioned in paragraph 1
and to ensure the protection of human health, it shall initiate
the procedure referred to in Article 13(2) with a view to
adopting those amendments. The Member State that has
adopted safeguard measures may in that event retain them until
the amendments have been adopted.

Article 13

1. The Commission shall be assisted by the Standing
Committee on the Food Chain and Animal Health instituted by
Regulation (EC) No 178/2002 (1) (hereinafter referred to as ‘the
Committee’).

2. Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and
7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the
provisions of Article 8 thereof.

The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC
shall be set at three months.

3. The Committee shall adopt its rules of procedure.
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Article 14

Provisions that may have an effect upon public health shall be
adopted after consultation with the European Food Safety
Authority.

Article 15

Member States shall bring into force the laws, regulations and
administrative provisions necessary to comply with this Direc-
tive by 31 July 2003. They shall forthwith inform the Commis-
sion thereof.

Those laws, regulations and administrative provisions shall be
applied in such a way as to:

(a) permit trade in products complying with this Directive,
from 1 August 2003 at the latest;

(b) prohibit trade in products which do not comply with the
Directive, from 1 August 2005 at the latest.

When Member States adopt these measures, they shall contain
a reference to this Directive or be accompanied by such a refer-

ence on the occasion of their official publication. The methods
of making such reference shall be adopted by the Member
States.

Article 16

This Directive shall enter into force on the day of its publica-
tion in the Official Journal of the European Communities.

Article 17

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Luxembourg, 10 June 2002.

For the European Parliament

The President
P. COX

For the Council

The President
J. PIQUÉ I CAMPS
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ANNEX I

Vitamins and minerals which may be used in the manufacture of food supplements

1. Vi tamins

Vitamin A (µg RE)

Vitamin D (µg)

Vitamin E (mg α-TE)

Vitamin K (µg)

Vitamin B1 (mg)

Vitamin B2 (mg)

Niacin (mg NE)

Pantothenic acid (mg)

Vitamin B6 (mg)

Folic acid (µg)

Vitamin B12 (µg)

Biotin (µg)

Vitamin C (mg)

2. Minera ls

Calcium (mg)

Magnesium (mg)

Iron (mg)

Copper (µg)

Iodine (µg)

Zinc (mg)

Manganese (mg)

Sodium (mg)

Potassium (mg)

Selenium (µg)

Chromium (µg)

Molybdenum (µg)

Fluoride (mg)

Chloride (mg)

Phosphorus (mg)



ANNEX II

Vitamin and mineral substances which may be used in the manufacture of food supplements

A. Vitamins

1. VITAMIN A

(a) retinol

(b) retinyl acetate

(c) retinyl palmitate

(d) beta-carotene

2. VITAMIN D

(a) cholecalciferol

(b) ergocalciferol

3. VITAMIN E

(a) D-alpha-tocopherol

(b) DL-alpha-tocopherol

(c) D-alpha-tocopheryl acetate

(d) DL-alpha-tocopheryl acetate

(e) D-alpha-tocopheryl acid succinate

4. VITAMIN K

(a) phylloquinone (phytomenadione)

5. VITAMIN B1

(a) thiamin hydrochloride

(b) thiamin mononitrate

6. VITAMIN B2

(a) riboflavin

(b) riboflavin 5’-phosphate, sodium

7. NIACIN

(a) nicotinic acid

(b) nicotinamide

8. PANTOTHENIC ACID

(a) D-pantothenate, calcium

(b) D-pantothenate, sodium

(c) dexpanthenol

9. VITAMIN B6

(a) pyridoxine hydrochloride

(b) pyridoxine 5’-phosphate

10. FOLIC ACID

(a) pteroylmonoglutamic acid

11. VITAMIN B12

(a) cyanocobalamin

(b) hydroxocobalamin

12. BIOTIN

(a) D-biotin

13. VITAMIN C

(a) L-ascorbic acid

(b) sodium-L-ascorbate

(c) calcium-L-ascorbate

(d) potassium-L-ascorbate

(e) L-ascorbyl 6-palmitate

B. Minera ls

calcium carbonate

calcium chloride

calcium salts of citric acid

calcium gluconate

calcium glycerophosphate

calcium lactate

calcium salts of orthophosphoric acid

calcium hydroxide

calcium oxide

magnesium acetate

magnesium carbonate

magnesium chloride

magnesium salts of citric acid

magnesium gluconate

magnesium glycerophosphate

magnesium salts of orthophosphoric acid

magnesium lactate

magnesium hydroxide

magnesium oxide

magnesium sulphate

ferrous carbonate

ferrous citrate

ferric ammonium citrate

ferrous gluconate

ferrous fumarate

ferric sodium diphosphate

ferrous lactate

ferrous sulphate

ferric diphosphate (ferric pyrophosphate)

ferric saccharate

elemental iron (carbonyl+electrolytic+hydrogen
reduced)

cupric carbonate

cupric citrate

cupric gluconate

cupric sulphate

copper lysine complex
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sodium iodide

sodium iodate

potassium iodide

potassium iodate

zinc acetate

zinc chloride

zinc citrate

zinc gluconate

zinc lactate

zinc oxide

zinc carbonate

zinc sulphate

manganese carbonate

manganese chloride

manganese citrate

manganese gluconate

manganese glycerophosphate

manganese sulphate

sodium bicarbonate

sodium carbonate

sodium chloride

sodium citrate

sodium gluconate

sodium lactate

sodium hydroxide

sodium salts of orthophosphoric acid

potassium bicarbonate

potassium carbonate

potassium chloride

potassium citrate

potassium gluconate

potassium glycerophosphate

potassium lactate

potassium hydroxide

potassium salts of orthophosphoric acid

sodium selenate

sodium hydrogen selenite

sodium selenite

chromium (III) chloride

chromium (III) sulphate

ammonium molybdate (molybdenum (VI))

sodium molybdate (molybdenum (VI))

potassium fluoride

sodium fluoride
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