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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0972/2011, внесена от C. C., с румънско гражданство, относно 
употребата на оцветителя Е-120 (карминова киселина) в кетчупа

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията счита, че законът за употребата на оцветителя E-120 
(карминова киселина) в кетчупа е неясен. В тази връзка тя посочва румънския закон, 
Регламент (ЕО) № 2195/2002 относно Общия терминологичен речник, свързан с 
обществените поръчки и Директива 94/36/EО относно оцветителите за влагане в храни. 
Вносителката търси разяснение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителката на петицията се позовава на различни нормативни актове относно 
добавките в храните и системите за категории храни. Комисията би искала да изясни, 
че употребата на хранителни добавки е хармонизирана в Европейския съюз и се 
регулира от Регламент (ЕО) № 1333/20081. Този регламент заменя предходните 
директиви и решения относно хранителните добавки, в това число и Директива 
94/36/ЕО2. Въпреки това списъкът на Съюза с хранителни добавки, одобрени за влагане 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 
хранителните добавки, (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).
2 Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от юни 1994 г. относно оцветители за 
влагане в храни (ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13).
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в храните, и условията за тяхната употреба влиза в сила от 1 юни 2013 г .  (т.е. 
приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1333/2008, изменен от Регламент (ЕС) 
№1129/20111) на Комисията. До тази дата продължават да важат определени 
разпоредби на предходните директиви (както и член 2, параграфи 1 до 6, 8, 9 и 10 и 
приложения І до V към Директива 94/36/ЕО).

Приложение II към тази директива изрежда хранителните продукти, които не могат да 
съдържат добавени оцветители освен ако това не е изрично указано в приложения ІІI, 
IV или V. Приложение II съдържа и доматени сосове (точка 16), към които се счита, че 
спада и кетчупът. Тъй като доматените сосове не са изброени в приложение ІІІ, ІV или 
V на Директива 94/36/ЕО, Комисията счита, че употребата на Е-120 не се разрешава в 
кетчупа.

От съображения за яснота Комисията в момента работи върху документ с насоки за 
дескрипторите на хранителните категории, изброени в системата за категории храни на 
Регламент (ЕО) №1129/2011. Този документ предоставя по-подробно описание на 
категориите храни, изброени в него. Документът се финализира преди датата на 
прилагане на приложение ІІ към Регламент (ЕО) №1333/2008, изменен с Регламент (ЕС) 
№1129/2011 на Комисията, т.е. преди 1 юни 2013 г. 

И накрая Комисията би искала да посочи, че нито Регламент (ЕО) № 2195/2002 относно 
Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки, нито Общия 
стандарт на Codex Alimentarius за добавките в храните касаят разрешаването на 
хранителни добавки в Европейския съюз.

Заключение

Комисията счита, че оцветителят за храни Е-120 не е разрешен в кетчупа.

                                               
1 Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 г. за изменение на приложение ІІ към 
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на 
Съюза на добавките в храните, ОВ L 295, 12.11. 2011 г., стр. 1.


