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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1037/2007, внесена от Jill Bell, с ирландско гражданство, от 
името на Ирландската асоциация на магазините за здравословна храна, 
относно Директива 2002/46/ЕО за сближаване на законодателствата на 
държавите членки по отношение на добавките към храни

Петиция 1184/2007, внесена от Grace Kinirons, с ирландско гражданство, 
от името на „Nutritional Therapists of Ireland” относно Директива 
2002/46/EО за сближаване на законодателствата на държавите членки 
по отношение на добавките към храни

Петиция 1419/2008, внесена от Robert Verkerk, с британско 
гражданство, от името на Асоциацията за естествено здраве (Alliance for 
Natural Health), относно спешната необходимост от преразглеждане на 
опциите за оценка и контрол на риска във връзка с плановете да се 
ограничи достъпът на потребителите до витамини и минерали

Петиция 1849/2008, внесена от г-н Alan G. Ruth, с ирландско 
гражданство, от името на Ирландския здравен синдикат, относно 
Директива 2002/46/ЕО за сближаване на законодателствата на 
държавите членки по отношение на добавките към храни 

Петиция 0415/2009, внесена от P. A., с шведско гражданство, относно 
Директива 2002/46/ЕО относно сближаване на законодателствата на 
държавите членки по отношение на добавките към храни

1. Резюме на петицията

Петиция 1037/2007
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Ирландската асоциация на магазините за здравословна храна е търговска асоциация, 
представляваща 80 % от магазините за здравословно хранене в Ирландия. Макар и да 
подкрепя правилата, уреждащи добавките към храните, тя е на мнение, че Директива 
2002/46/EО за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на 
добавките към храни е неподходяща и особено непропорционална спрямо равнищата 
на свързания с това риск. Въпреки че разрешените горни граници все още не са 
публикувани, ясно е, че те неоправдано ще ограничат достъпа до добавки към храни, 
които са доказали сигурността и ефективността си в Ирландия и Обединеното кралство 
в продължение на повече от 40 години. Ирландската асоциация на магазините за 
здравословна храна твърди, че държавите членки трябва да могат да избират дали 
дадено решение да бъде взето от органите, от потребителите и/или от заинтересованите 
организации, като по този начин осигурят по-нататъшния достъп до гореспоменатите 
хранителни продукти, които традиционно са били продавани в държавите членки и по-
конкретно в Ирландия и Обединеното кралство.

Петиция 1184/2007

Вносителите на петицията критикуват редица разпоредби на директивата и искат да се 
гарантира в държавите членки, и най-вече в Ирландия и Обединеното кралство, където 
традиционно има постоянен свободен достъп до висококачествени добавки към храни. 
Те призовават ирландското правителство и Комисията да уважат и подкрепят правото 
на потребителите и на работещите в здравния сектор на свобода на избор по отношение 
на грижата за здравето, и в частност тяхното право на достъп до неорганични и 
витаминни добавки, които могат да се намерят в Ирландия и на други места през 
последните 40 години, което не трябва да се подкопава, както се предлага в 
директивата и се препоръчва от Органа по безопасност на храните на Ирландия.

Петиция 1419/2008

Вносителят на петицията смята, че е налице спешна необходимост от преразглеждане 
на опциите за оценка и контрол на риска, които се планират от Комисията и от 
Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) с цел ограничаване достъпа на 
потребителите до витамини и минерали. Вносителят се опасява, че прегледът и 
хармонизацията на европейското законодателство в тази област (Директива 
2002/46/ЕО) ще доведе до ограничаване на потребителския избор и ще се отрази 
непропорционално върху малките и средните предприятия в този сектор, като в същото 
време липсват или са малко доказателствата за това, че дозите, които понастоящем са 
определени за хранителните добавки и за които се твърди, че са прекалено големи, 
имат отрицателен ефект върху общественото здраве. Вносителят на петицията счита 
също така, че използваните понастоящем изследователски методи са неправилни и се 
нуждаят от преразглеждане. Той призовава са провеждането на независимо изследване, 
основаващо се на най-съвременните научни доказателства. 

Петиция 1849/2008

Вносителят на петицията насочва вниманието на Парламента към отрицателното 
въздействие на Директива 2002/46/ЕО за сближаване на законодателствата на 
държавите членки по отношение на добавките към храни, като твърди, че въвеждането 
на максимално допустими нива на витамините и минералите в хранителните продукти 
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ще се отрази отрицателно върху здравето на потребителите и ще доведе до затваряне на 
множество малки и средни предприятия, които произвеждат хранителни добавки в 
Ирландия и Обединеното кралство.

Петиция 0415/2009

Вносителят на петицията възразява срещу максималните количества, наложени 
съгласно цитираната по-горе директива по отношение на добавките към храни, като 
твърди, че това ще причини големи затруднения на предприятията за добавки към 
храни в скандинавските държави, които използват много по-големи количества в 
своите продукти. Това ще бъде и в голям ущърб на потребителите, които искат големи 
количества добавки към храни и не са в състояние да си ги набавят от обикновената 
храна поради липса на витамини и минерали в почвата. Вносителят на петицията 
твърди, че определянето на максимални количества е в ущърб на общественото здраве.

2. Допустимост

Петиция 1037/2007: обявена за допустима на 7 март 2008 г.
Петиция 1184/2007: обявена за допустима на 8 март 2008 г.
Петиция 1419/2008: обявена за допустима на 5 март 2009 г.
Петиция 1849/2008: обявена за допустима на 9 април 2009 г.
Петиция 0415/2009: обявена за допустима на 24 юни 2009 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията за петиции 1037/2007 и 1184/2007, получен на 26 
септември 2008 г.

Вносителите на петициите критикуват Директива 2002/46/ЕО за добавките към храните 
и в частност определянето на максимални количества витамини и минерали в тези 
продукти. Освен това, те поставят под въпрос научната оценка на безопасността на 
приема на високи дози витамини и минерали.

Директива 2002/46/ЕО1 за добавките към храните е приета от Европейския парламент и 
от Съвета на 10 юни 2002 г. и се прилага изцяло от 1 август 2005 г.

Директивата установява хармонизирани правила за етикетирането на добавките към 
храните и въвежда конкретни правила относно витамините и минералите в добавките 
към храните. Нейната цел е да улесни свободното разпространение на тези продукти, да 
гарантира високо ниво на защита на общественото здраве и да предостави ясна правна 
рамка за производителите.

По съединените дела C-154/04 и C-155/04 „Alliance for Natural Health” (2005) ECR-I-
6451, Съдът на ЕС е разгледал няколко въпроса във връзка с Директива 2002/46/ЕО и, 
наред с другото, възможни нарушения на принципите на субсидиарност, 
пропорционалност и на основното право да се упражнява икономическа дейност. Съдът 
на ЕС е заключил в своето решение по тези случаи, че такива фактори не засягат 
                                               
1 ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51–57.
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валидността на директивата.

Определянето на максимално количество витамини и минерали се предвижда от член 5 
на Директива 2002/46/ЕО. Целта на тази разпоредба е да гарантира, че потребителите 
имат на разположение възможно най-широкия набор от безопасни продукти, като в 
същото време се избягва прекомерният прием на витамини и минерали, който може да 
доведе до неблагоприятни ефекти. В този контекст, въпреки че Комисията, в своята 
роля на орган, който управлява риска, носи отговорност за предлагането на максимални 
нива на хранителните вещества, е ограничена по отношение на действията си от набор 
критерии, които следва да бъдат взети предвид при определянето на тези нива. 
Комисията е започнала работа, но мярката все още не е финализирана.

За да отговори на притесненията относно безопасността, които могат да възникнат от 
прекомерния прием на витамини и минерали, един от заложените в директивата 
критерии за определяне на максималните нива е да се отчете горната граница на 
безопасен прием (т.е. максималното ниво на общ постоянен прием на хранително 
вещество, за което не е вероятно да породи риск от неблагоприятни ефекти) за 
въпросните хранителни вещества, така както тя е определена от научна оценка на 
риска. 

В този контекст Комисията е поискала от Научния комитет по храните (НКХ), и по-
късно от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), да предостави научни 
мнения за поносимите горни нива на прием на хранителните вещества, изброени в 
приложение І към директивата. Когато това е уместно, ще се вземе предвид и работата 
на други международни органи за научна оценка на риска.
Ролята на ЕОБХ при предоставянето на независими научни съвети за общностното 
законодателство в областите, които оказват влияние върху безопасността на храните, е 
определена в Регламент (EО) 178/20021 за установяване на общите принципи и 
изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността 
на храните.
Критериите, изброени в член 5 на Директива 2002/46/ЕО, предвиждат също така, че при 
определяне на максималните количества витамини и минерали трябва да се вземат 
предвид различните степени на чувствителност при различните групи население и 
приемът на хранителни вещества от режима на хранене.

Твърдението на вносителите на петициите, че няма регистрирани случаи на сериозни 
неблагоприятни ефекти, причинени от добавки към храни (класифицирани като храни 
от европейското законодателство) за над четиридесет години използване, трябва да 
бъде разгледано от гледна точка на факта, че няма съществуваща система за 
систематично отчитане на възможните неблагоприятни реакции, които могат да бъдат 
причинени от храни.

Продуктите, които са предназначени за конкретни групи от населението (напр. болни 
от цьолиакия) и попадат в обхвата на разпоредбите на Директива 89/398/ЕИО2 на 
                                               
1 ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1–24.
2 ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 27-32.



CM\896358BG.doc 5/7 PE414.110v03-00

BG

Съвета относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба, няма да 
бъдат засегнати от максималните нива витамини и минерали, които ще бъдат 
определени по силата на Директива 2002/46/ЕО за добавките към храни.

Заключение

Комисията счита Директива 2002/46/ЕО за добавките към храни и мерките за нейното 
бъдещо въвеждане, като определянето на максимални количества витамини и 
минерали, за валиден инструмент, за да се гарантира, че на вътрешния пазар се 
продават безопасни продукти.

По отношение на по-конкретните въпроси, повдигнати от вносителите на петициите, 
Комисията би искала да предостави сведения, че:

- определянето на максимални количества витамини и минерали в добавките към 
храни, както и критериите, които ще се използват, са предвидени от самата директива; 
- оценката за безопасността на възможните последствия от прекомерен прием на 
витамини и минерали е била извършена в съответствие с разпоредбите на Регламент 
178/2002/ЕО не от Комисията, а от Научния комитет по храните (НКХ) и от 
Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

4. Отговор на Комисията за петиции 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 
и 415/2009, получен на 7 юли 2009 г.

Общо четири петиции, които засягат сходни въпроси, свързани с добавките към 
храните, са внесени в Европейския парламент. Три от тях са представени от 
вносителите по време на заседанието на комисията по петиции на 19 януари 2009 г. 
(1037/2007 от името на Ирландската асоциация на магазините за здравословна храна, 
1184/2007 от името на „Nutritional Therapists of Ireland” и 1419/2008 от името на 
Асоциацията за естествено здраве (Alliance for Natural Health). Петиция 1894/2008, 
внесена от Ирландския здравен синдикат (IHTA), повтаря коментарите и обвиненията, 
изложени от Асоциацията за естествено здраве (Alliance for Natural Health) и 
Ирландската асоциация на магазините за здравословна храна. Последно получената 
петиция (415/2009) изразява подобно безпокойство във връзка със скандинавския пазар 
за добавки към храни.

Както беше обяснено в предишното съобщение относно петициите от 2007 г., Съдът на 
ЕС в своето решение от 12 юли 2005 г. (свързани дела С-154/04 и С-155/04) вече беше 
отхвърлил жалбите по отношение на Директива 2002/46/ЕО по отношение на 
използването на витамини и минерали в добавките към храни. Сега вече вносителите на 
петициите се опитват да поставят под съмнение оценките на риска, извършени в този 
контекст от Европейския орган за безопасност на храните, както и използването на 
резултатите от страна на Комисията.  Те твърдят, че моделите за оценка на риска, 
подходящи за токсините, ще доведат до крайно ограничителни пределни стойности, ако 
се приложат за оценка на добавките към храни, като например витамините. Те 
продължават да твърдят, че съществуват неоправдани щети за бизнеса с добавки към 
храни, и изразяват предпочитание към нерегулаторен подход, основаващ се на 
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етикетирането.

Що се отнася до критичността на оценката на риска, извършена от научната група към 
ЕОБХ по добавки към храните и хранителни вещества, добавяни към храната, 
съставена от научни експерти, тя е проведена в съответствие с разпоредбите на 
Регламент 178/2002/ЕО, който предвижда конкретни гаранции за независимост и 
прозрачност на научните съвети на ЕОБХ. Следователно Комисията не може да приеме 
тези критики.

Освен това, изглежда, че вносителите на петициите предвиждат процесът на 
управление на риска да достигне пределно допустимите стойности, което ще доведе до 
изчезването на близо 85% от добавките към храни, понастоящем присъстващи на 
пазара. Комисията намира, че подобно обвинение е изцяло неоснователно и 
необосновано. 

Тези притеснения вече са били изложени пред Комисията. В своя отговор Комисията 
иска от Ирландския здравен синдикат известни разяснения относно използваната 
терминология за "по-силно активни добавки" и иска от промишлената група да 
предостави данни, които да обосноват исковете относно възможното въздействие на 
установяването на максимални стойности за тези продукти. На Комисията не са 
предоставени конкретни данни до този момент. Нито Ирландската асоциация на 
магазините за здравословна храна, нито Асоциацията за естествено здраве (Alliance for 
Natural Health) бяха в състояние да подкрепят своите искове със съответните данни. 
Малкото данни, предоставени от Ирландската асоциация на магазините за здравословна 
храна, не бяха надеждни, а данните за разпространението на продукти с високи дози, 
предоставени от Асоциацията за естествено здраве (Alliance for Natural Health), не бяха 
счетени за изчерпателни, тъй като не обхващаха целия сектор.

За Комисията те продължават да бъдат чиста спекулация, освен ако не й бъдат 
предоставени адекватни и надеждни данни в подкрепа на обвиненията, отправени от 
вносителите на петициите.

В процеса на определяне на максималните стойности, Комисията проведе публична 
консултация относно определянето на максимални стойности и през юни 2006 г. 
публикува документ за обсъждане, в който се излагат основните въпроси, които следва 
да бъдат разгледани по време на мандата, и получи мненията на участниците относно 
методите за намирането на решения към тях. Реакциите, изразени по време на 
консултациите, са предоставени на разположение на уебсайта на ГД „Здравеопазване и 
защита на потребителите”:  
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

Комисията работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, като използва 
формули, разработени от тях и с тяхна подкрепа.

Комисията счита Директива 2002/46/ЕО за добавките към храни и мерките за нейното 
бъдещо въвеждане, като определянето на максимални количества витамини и 
минерали, за валиден инструмент, за да се гарантира, че на вътрешния пазар се 
продават безопасни продукти.
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5. Отговор на Комисията за петиции 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 и 
415/2009 (втори, преразгледан), получен на 16 март 2012 г.

В допълнение към предишното си съобщение Комисията би желала да предостави на 
комисията по петиции актуализирана информация относно Директива 2002/46/ЕО за 
сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към 
храни. Комисията поддържа становището си, че това законодателство е добре 
адаптирано към своите цели и непрекъснато се актуализира. Нейното последно 
изменение, Регламент (ЕС) № 1161/2011 на Комисията от 14 ноември 2011 г. за 
изменение на Директива 2002/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, Регламент 
(ЕС) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 953/2009 
на Комисията по отношение на списъците с минерални вещества, които могат да бъдат 
влагани в храни, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз на 15 
ноември 2011 г., както беше предвидено. Освен това Съдът на Европейския съюз 
потвърди подхода, приет от Комисията, например в решението си по дело 2008/C/446 
(витамините „Solgar”), което обхвана точно разглежданите проблеми.

Комисията признава важността на хармонизирането на максималните количества 
витамини и минерали в храните, включително хранителните добавки, и продължава да 
работи по този въпрос, наред с останалите си приоритети.


