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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0210/2007, внесена от Robert Pocock, с ирландско гражданство, от 
името на „Глас на ирландската загриженост за околната среда“ (Voice of 
Irish Concern for the Environment), относно тревогите във връзка с добавянето 
на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода в Ирландия

Петиция 0211/2007, внесена от Walter Graham, с британско гражданство, от 
името на Съвета на Северна Ирландия против флуоризацията (Council of 
Northern Ireland against Fluoridation), относно тревогите във връзка с 
добавянето на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода 
в Обединеното кралство

1. Резюме на петиция 0210/2007

Вносителят изразява тревога относно потенциалното въздействие върху общественото 
здраве на промишления химически замърсител силикофлуороводородна киселина 
(H2SiF6), който се добавя в питейната вода в Ирландия. Вносителят оспорва 
обясненията на ирландското правителство, че киселината H2SiF6 се добавя във водата 
за профилактика на зъбния кариес при хората, като изтъква, че химикалът не е 
разрешен съгласно Директива 2004/27 на ЕС. Освен това вносителят твърди, че 
добавянето на H2SiF6 в необработената вода представлява нарушение на Директивата 
на ЕС за питейната вода (98/83) и на индивидуалното право на отказ от употреба на 
медикаменти. Вносителят приканва Европейския парламент да проучи въпроса.

Резюме на петиция 0211/2007

Вносителят възразява срещу задължителната флуоризация на водата в Обединеното 
кралство чрез добавяне на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6), като заявява, че 
това представлява нарушение на основни права на човека. Вносителят посочва 
проучване в САЩ, което изброява няколко неблагоприятни последици за здравето от 
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флуорида, включително нарушена функция на щитовидната жлеза и артрит. 
Вносителят приканва Европейския парламент да се намеси и да се направи оценка на 
въздействието на страничните ефекти на това химично съединение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Петициите

Вносителите изразяват своята загриженост във връзка с неблагоприятните последици за 
здравето от силикофлуороводородната киселина и флуорида, добавяни в питейната 
вода. Освен това, те смятат флуоризацията на питейната вода за нарушаване на правата 
на човека.

Забележки на Комисията по петицията

Силикофлуороводородната киселина (H2SiF6), известна още като силикофлуорна 
киселина, е най-широко използваното вещество за флуоризация на водата в 
обществените водоизточници. Силикофлуороводородната киселина е опасно вещество, 
когато се работи с концентрираната му форма. Тя силно разяжда не само когато се 
погълне, но и когато се вдишват нейни изпарения или когато веществото е в допир с 
очите или кожата.

Тези свойства обаче имат значение за работата с веществото, включително в 
пречиствателните станции за питейна вода, където концентрираната киселина H2SiF6 
се добавя в питейната вода. В програмите за флуоризация на битовата вода обаче 
силикофлуороводородната киселина се разрежда над 110 000 пъти. След разреждането 
силикофлуороводородната киселина се разлага, като освобождава флуорни йони. 
Рисковете са сходни с рисковете при работа с хлор, който се използва за дезинфекция 
на питейната вода. Хлорът също е силно токсичен в концентрираната си форма.

Насоките на СЗО за качеството на питейната вода1 не посочват никакви 
токсикологични опасности във връзка с използването на силикофлуороводородната 
киселина в подготовката на питейната вода и не съдържат предупреждение до 
потребителите във връзка с безопасността. На тази основа използването на 
силикофлуороводородната киселина видимо не представлява токсикологична заплаха 
или нарушение на Директивата за питейната вода2. Следователно Комисията не 
възнамерява да прави по-нататъшен токсикологичен преглед или оценка на 
въздействието на силикофлуороводородната киселина като източник на флуорид в 
питейната вода.

Що се отнася до получения флуорен йон (F-) в питейната вода (който е резултат от 
                                               
1 Guidelines for Drinking Water Quality, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Директива 98/83/EО на Съвета, OВ 33032, 5.12.1998 г.
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разлагането на силикофлуороводородната киселина), Комисията е информирана, че 
флуоридът осигурява защита на зъбите1 срещу зъбен кариес, когато веществото 
присъства в питейната вода в ниски концентрации. Това важи с особена сила за децата. 
Концентрациите от порядъка на 0,5 до 2 мг F/л водят до развитие на зъби, които са по-
устойчиви на разваляне2.

Както посочва вносителят, флуоридът може да причини зъбна флуороза и дори зъбни 
или скелетни заболявания при по-високи концентрации и в зависимост от приема. В 
своите Насоки за качеството на питейната вода СЗО посочва примерна норма от 1,5 мг 
F/л. Директивата за питейната вода съдържа ясен и задължителен стандарт (1,5 мг F/л) 
в съответствие с насоките на СЗО. Когато съдържанието на флуорид в питейната вода 
остава под предвидената в директивата максимална концентрация след флуоризацията, 
Комисията приема, че питейната вода е в съответствие с директивата.

Трябва да се отбележи, че добавянето на флуорид в питейната вода е национално 
решение, което не произтича от никакви задължения във връзка с общностното право.

Конвенцията за биомедицината, която обръща внимание на правата на човека и 
принудителната употреба на медикаменти, е открита за подпис от Съвета на Европа в 
Овиедо през 1997 г. Досега обаче конвенцията не е ратифицирана от Европейската 
общност и в момента не поражда правни последици за Общността. Нещо повече, 
отбелязва се, че според информацията, с която разполага Комисията, нито една от 
държавите-членки на ЕС, които добавят флуорид в питейната вода3, не се е 
присъединила към конвенцията.

Заключение

Като има предвид, че няма доказателства за нарушаване на правото на ЕС в този 
случай, Комисията не може да предприеме правни действия.

Освен това, Комисията няма планове да предприема по-нататъшен токсикологичен 
преглед или оценка на въздействието от употребата на силикофлуороводородната 
киселина като източник на флуорид в питейната вода, тъй като наличните научни 
данни сочат, че няма рискова опасност във връзка с използването на 
силикофлуороводородната киселина в пречиствателните станции за питейна вода.

4. (REV) Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Вносителите изразяват загриженост относно флуоризацията на питейната вода 
посредством добавяне на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6). Основните 
притеснения са свързани с присъщите свойства на това вещество и по-специално 
нарушенията на Директивата за питейната вода, Директивата за лекарствените 
продукти и Европейската конвенция за правата на човека и биомедицината. През 
ноември 2007 г. Комисията публикува съобщение във връзка с петициите. 
Представеният по време на проведеното на 26 май 2008 г. заседание на комисията по 
                                               
1 Главно защото хидроксиапатитът (в зъбния емайл) се преобразува във флуорапатит.
2 WHO Guidelines for Drinking Water Quality , Geneva 2004, ISBN 92 4 154638 7.
3 Ирландия и Обединеното кралство.
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петиции допълнителен документ от вносителя, както и самите мерки по време на това 
заседание, служат да напомнят изказаните притеснения и предполагаемите нарушения 
на Директивата за питейната вода1, Директивата за опасните отпадъци2 и Директивата 
за лекарствените продукти3.

Забележки на Комисията по допълнителния документ и мерките от заседанието на 
комисията по петиции от 26 май 2008 г. 

Директива 98/83/ЕО за питейната вода

Научната информация в Насоките на Световната здравна организация (СЗО) за 
качеството на питейната вода посочва примерна норма от 1,5 мг флуорид за литър. В 
Директивата за питейната вода се определя задължителна максимална концентрация за 
питейната вода от 1,5 мг флуорид за литър. И Насоките на СЗО (глава 1.1.), и 
Директивата (съображение 13) основават тези норми на потреблението по време на 
човешкия живот. Имайки това предвид, добавянето на силикофлуороводородна 
(силикофлуорна) киселина не се смята за нарушение на директивата, когато не се 
надвишава посочената в директивата максимално допустима концентрация от 1,5 мг 
флуорид за литър. 

Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци и свързаните с тях въпроси

От гледна точка на законодателството в областта на отпадъците, поставените в 
петицията въпроси са:

а) Дали въпросният материал е опасен отпадък съгласно Директива 91/689/ЕИО 
(Директивата за опасните отпадъци).

б) Ако това е така, защо би било възможно да се използва за пречистване на 
питейна вода?

Относно a), съгласно законодателството на ЕС в областта на отпадъците, материал е 
всяко вещество или предмет, които притежателят изхвърля или възнамерява да 
изхвърли, или трябва да изхвърли, и които отговарят на критериите в приложение 1 
към Директива 2006/12/ЕО4 (Рамкова директива за отпадъците) и Решение 
2000/532/ЕО5 (Европейски списък на отпадъците). И двата източника обаче са 
примерни, определението за отпадък основно въвежда понятието „изхвърляне“ и 
поради това оставя на компетентните органи задължението да решават за всеки отделен 
случай. Съдът на ЕО на няколко пъти подчертава това: дали един материал е отпадък, 
или не, зависи от конкретни фактически обстоятелства и решението трябва да се взима 
за всеки отделен случай. В съобщението от Комисията до Съвета и Европейския 
парламент във връзка с тълкувателното съобщение относно отпадъците и страничните 
продукти COM(2007)59 окончателен, се съдържат полезни насоки, които се основават 
                                               
1 Директива 98/83/ЕО, OВ *** от 5.12.1998 г., изменена.
2 Директива 91/689/ЕИО, OВ L377 от 31.12.1991 г., изменена.
3 Директива 2001/83/ЕО, OВ L311 от 28.11.2001 г., изменена.
4 OВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9-21.
5 Последно изменена с Решение 2001/573/ЕО на Съвета, OВ L 203, 28.7.2001 г., стр. 18.
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на юриспруденцията на Съда на ЕО и включват въпроси, свързани със странични 
продукти в съответните промишлени сектори, за това кога страничните продукти 
трябва или не трябва да се смятат за отпадъци с цел да се разясни правният статут на 
икономическите оператори и компетентните органи.

Ключовата база за оценката на това дали един материал е „отпадък“ е неговото 
умишлено производство, т.e. дали избраният производствен процес за основния 
продукт (в този случай торовете) умишлено води до отделянето на определен 
страничен продукт. Друг елемент на посочената в насоките оценка касае пазара на този 
материал, т.e. неговата икономическа стойност, както и дали въпросният материал 
подлежи на стандартните дейности по третиране на отпадъците.

Относно б), законодателството на ЕС в областта на отпадъците само по себе си не 
предотвратява използването на вещества, които отговарят на критериите за отпадъци 
(включително опасни отпадъци) за цели, смятани за полезни, при условие че такова 
използване няма да представлява заплаха за човешкото здраве или да навреди на 
околната среда. В резултат на това, дори въпросният материал да се смята за опасен 
отпадък, неговото използване за пречистване на водата е възможно, при условие че са 
изпълнени всички необходими условия относно полезността на процеса, безопасността 
и т.н. и въпреки спазването на безопасната работа, разрешаването, етикетирането и т.н.
Директива 2001/83/ЕО относно лекарствените продукти

Съгласно Директивата за лекарствените продукти, за лекарствен продукт се смята 
продукт, който е:
a) всяка субстанция или комбинация от субстанции, представени като притежаващи 
свойства за лечение или превенция на заболявания на хората (лекарствен продукт по 
представяне), или;
б) всяка субстанция или комбинация от субстанции, които могат да се използват или да 
бъдат давани на човек, с цел да се постави медицинска диагноза, или да се възстановят, 
коригират или променят физиологичните функции на хората посредством извършване 
на фармакологични, имунологични или метаболитни действия (лекарствен продукт по 
функция);

По смисъла на Директива 2001/83/ЕО един продукт се смята за представен за лечение 
или превенция на заболяване не само когато изрично е посочен или препоръчан като 
такъв. Трябва да се обърне внимание и на отношението на средно осведомения 
потребител, когато той/тя остане с впечатлението, че въпросният продукт трябва да има 
такова действие. Трябва да се има предвид формата на продукта и начинът, по който е 
опакован, както и информацията, която се предоставя на потребителите. Тези критерии 
показват, че питейната вода от чешмата не може да се смята за медицински продукт по 
представяне.  Освен това, питейната вода, която се цитира в петицията, не може да се 
смята за медицински продукт по функция. Когато в питейната вода се добавят 
силикофлуориди с ниска концентрация, близка до естествената, водата не губи своето 
основно предназначение, а именно да бъде хранителна. Начинът, по който се използва 
такава питейна вода и слабите рискове в нея потвърждават тази класификация. По този 
начин питейната вода, в която са добавени силикофлуориди в концентрация, близка до 
естествената, не е медицински продукт по смисъла на Директивата за лекарствените 
продукти нито от гледна точка на представяне, нито от функционална гледна точка.
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Общо излагане на влиянието от флуорид от редица източници

СЗО посочва в своите Насоки за качеството на питейната вода, че излагането на 
влиянието от флуорид зависи от редица фактори: „При повечето обстоятелства храната 
изглежда основният източник за прием на флуорид, като по-малък принос имат 
питейната вода и пастата за зъби. В районите със сравнително висока концентрация, 
особено в подпочвените води, питейната вода се превръща във все по-важен източник 
на флуорид. Приемът в области, в които на закрито се използват силно флуоридни 
въглища, също може да бъде значителен.“

С цел да се актуализира оценката на потенциалния риск във връзка с излагането на 
обществеността на влиянието от флуорид, Комисията ще поиска от Научния комитет по 
рисковете за здравето и околната среда да изготви становище за актуализирана оценка 
на потенциалните рискове от излагане на обществеността на влиянието от приема на 
флуорид.

Заключения

1. Комисията внимателно проучи практиката на добавяне на силикофлуороводородна 
киселина в питейната вода при спазване на максимално допустимите норми за 
концентрация на флуорид съгласно Директивата за питейната вода. Тя потвърждава, 
че не вижда доказателства за нарушения на Директивата за питейната вода, 
Директивата за опасните отпадъци и Директивата за лекарствените продукти.

2. С цел да се актуализират научните познания за преоценка на политиките, 
Комисията ще поиска от Научния комитет по рисковете за здравето и околната 
среда да изготви становище за актуализирана оценка на потенциалните рискове от 
излагане на обществеността на влиянието от приема на флуорид.

5. (REV II) Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Петиции 210/2007 и 211/2007

Както беше посочено преди, Комисията реши да поиска Научния комитет по рисковете 
за здравето и околната среда да изготви становище за актуализирана оценка на 
потенциалните рискове от излагане на обществеността на влиянието от приема на 
флуорид.

В отговор на това искане Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда 
прие предварително становище. В съответствие с Решение на Комисията 2008/721/EC1

това предварително становище понастоящем е предмет на обществено обсъждане.   

                                               
1 Решение 2008/721 на Комисията от 5 август 2008 г. за създаване на съвещателна структура от научни 
комитети и експерти в областта на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната 
среда и за отмяна на Решение 2004/210/ЕО, (ОВ L 241, 10.9.2008 г.)
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Предварителното становище е обществено достъпно през сървъра на Комисията: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

Окончателното становище на Научния комитет по рисковете за здравето и околната 
среда се очаква преди края на 2010 г.

6. (REV III)   Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Петиции 210/2007 и 211/2007

Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда: 
- прие своето предварително становище на 18 май 2010 г.:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm;

- подложи предварителното становище на обществена консултация1 с краен срок 22 
септември 2010 г.;

- все още не е приел своето окончателно становище на пленум на Комитета.

7. Отговор от Комисията (REV IV), получен на 18 юли 2011 г.

Петиции 210/2007 и 211/2007.

Като окончателна част от предишна кореспонденция относно тази петиция и след 
одобрение на предварителното становище и общественото допитване окончателното 
становище на научния комитет SCHER, прието на последното заседание на комитета 
през май 2011 г., е понастоящем на разположение. Документът, съдържащ 
становището, и придружаващите документи могат да бъдат намерени на следната 
интернет страница:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3 и след това натиснете „Управление на риска” (Risk Assessment).

8. Отговор от Комисията (REV V), получен на 30 август 2012 г.

Като има предвид:

 Съобщението на вносителя на петицията по електронна поща от 2 март 2012 г., 
включващо кореспонденцията с ирландския министър на здравеопазването по 
въпроса за флуоризацията;

 Писмото от Националното сдружение за чиста вода ООД (National Pure Water 
Association Ltd) от 26 март 2012 г., в което се изразява подкрепа за Петиция 

                                               
1 Решение 2008/721 на Комисията от 5 август 2008 г. за създаване на съвещателна структура от научни 
комитети и експерти в областта на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната 
среда и за отмяна на Решение 2004/210/ЕО, (ОВ L 241, 10.9.2008 г.)
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210/2007 и се включва тяхното заявление във връзка с флуоризацията на 
питейната вода.

 Проучването, озаглавено „Токсичност за човешкия организъм, въздействие 
върху околната среда и правни последици от флуоризацията на питейната 
вода. Рискове за общественото здраве, произтичащи от прекомерната 
експозиция на флуорни съединения”. 

Комисията би желала да добави следната информация:

Нека да припомним, че ЕС не е регулирало конкретно практиката на флуоризацията на 
питейната вода за здравни цели. Следователно държавите членки разполагат с 
правомощия за предприемане на необходимите стъпки за управление на риска, свързан 
с тази практика. Като се има предвид, че само три държави членки (включително 
Ирландия) или части от тях продължават тази практика, това не е област, за която 
Комисията предвижда хармонизация на бъдещи действия на равнище на ЕС, защото 
това би било неоправдано от гледна точка на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност. С други думи, е по-ефективно действия в определени области да 
бъдат предприемани от държавите членки, при условие че те спазват законодателството 
на ЕС.   

Съгласно становището на Комисията с текущата практика на флуоризация на питейната 
вода Ирландия не нарушава разпоредбите на Директивата за питейната вода (98/83/EО), 
тъй като концентрацията е под пределната стойност за флуорид след неговото 
прибавяне за целите на здравето на зъбите. 

Все пак и поради множеството въпроси, повдигнати сред научните среди, Комисията 
отправи искане до Научния комитет по рисковете за здравето и околната среда за 
оценка на някои специфични аспекти в тази област, по-специално във връзка с 
рисковия профил, въздействието върху здравето и експозицията на човешкия 
организъм на флуоридни агенти в питейната вода. Научният комитет по рисковете за 
здравето и околната среда (SCHER) публикува своето становище на 16 май 2012 г.

То може да бъде намерено на адрес:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

Приблизително по същото време Световната здравна организация (СЗО) актуализира 
своите насоки за питейната вода. След преглед на най-новите научни доказателства 
СЗО запази препоръчваните в неговите насоки стойности 1,5 mg/l за флуорид в 
питейната вода. 

Накратко, нито СЗО, нито SCHER не са достигнали до заключението, че е необходима 
промяна на пределните стойности за флуорид в Директивата за питейната вода въз 
основа на нови научни доказателства. Но и двете организации отбелязват, че 
съществуват специфични аспекти, като например защитата на уязвимите групи, като 
например децата, които могат да бъдат излагани на по-високо равнище на флуорид, ако 
не бъдат взети съответни мерки за управление на риска. Както беше вече споменато, 
националните компетентни органи трябва да се заемат с предприемането на 
необходимите мерки за ограничаване на риска. 
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В този контекст Комисията е уведомила компетентните органи на държавите членки на 
последното заседание на Регулаторния комитет за прилагането на Директивата за 
питейната вода на 30 април 2012 г. относно становището на SCHER и насоките на СЗО 
и е отправила искане към държавите членки да отчитат становището и насоките при 
прилагане на директивата на национално равнище. 

Комисията също така извърши предварителен преглед на доклада, озаглавен 
„Токсичност за човешкия организъм, въздействие върху околната среда и правни 
последици от флуоризацията на питейната вода. Рискове за общественото здраве, 
произтичащи от прекомерната експозиция на флуорни съединения”. В доклада се 
повдигат множество въпроси и се разглеждат законодателни области от компетенцията 
на различни служби на Комисията. Въпреки това Комисията счита, че докладът не 
променя горепосочените заключения във връзка с Директивата за питейната вода. Все 
пак ние признаваме, че дебатите сред научните среди по тези въпроси, както и в други 
области, продължават и представят нови доказателства, които трябва да бъдат следени 
внимателно. Комисията ще прикани СЗО да обръща особено внимание на последните 
научни доказателства, когато преразглежда отново насоките за питейната вода, 
включително тези, които се съдържат в горепосочения доклад, и въпросите, повдигнати 
в заявлението на Националното сдружение за чиста вода ООД (National Pure Water 
Association Ltd).

Що се отнася до евентуалните други законодателни области, които биха били 
засегнати, Комисията е стигнала до заключението, че в доклада не се съдържа 
съществува нова информация и че въз основа на доклада на този етап не е установено 
явно нарушение на друг законодателен акт на ЕС. 

По-конкретно, Комисията подчертава, че флуоризация на питейната вода не води до 
нарушение на Регламент (ЕО) № 178/2002, Общото законодателство на ЕС в областта 
на храните. Тъй като флуоризация на питейната вода е в съответствие с Директивата за 
питейната вода, се счита, че тази практика е безопасна по отношение на специфичните 
разпоредби на ЕС, както това е посочено в член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 
178/2002. 

По същия начин тази практика не води до нарушаване на законодателството на ЕС в 
областта на лекарствените и козметичните продукти, тъй като определенията за тези 
продукти (посочени съответно в член 1 от Директива 2001/83/EО и член 1 от Директива 
76/768/EИО) не обхващат питейната вода.

Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните 
определя правилата за доброволно оповестяване в търговски съобщения било то по 
отношение на етикетирането, представянето или рекламата на храните. Това, 
следователно, не е от значение в контекста на задължителната флуоризация на 
питейната вода.

Що се отнася до предполагаемото нарушаване на Хартата на основните права на 
Европейския съюз, трябва да бъде припомнено, че съгласно Договорите, на които се 
основава Европейският съюз1, Европейската комисия не разполага с общи правомощия 
                                               
1 Договор за Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз.
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да се намесва в делата на държавите членки в областта на основните права. Хартата на 
основните права на Европейския съюз не се прилага при всеки случай на 
предполагаемо нарушаване на основните права. Съгласно член 51 от Хартата нейните 
разпоредби се отнасят за държавите членки единствено когато те прилагат правото на 
Европейския съюз. Практиката на флуоризация на питейната вода не произтича от 
прилагането на Директивата за питейната вода или на друг законодателен акт на Съюза. 
Следователно е явно, че Хартата не се прилага в този случай. 

Що се отнася до прилагането на член 5 от Конвенцията на Съвета на Европа за 
човешките права и биомедицина, Комисията не е оправомощена да контролира 
спазването на тази конвенция от страна на държавите членки.


