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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0774/2019, внесена от Золтан Тот, с унгарско гражданство, 
относно забраната в ЕС на плодови концентрати, обработвани с 
макросинтетична смола

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава институциите на ЕС да забранят продажбата на 
плодови сокове и концентрирани плодови сокове, които са обработвани с 
макросинтетична смола, с мотива, че те сериозно застрашават здравето на потребителя. 
Той посочва, че тези сокове, чийто произход е извън ЕС, са синтетично произведени от 
оризов сироп, след което са обогатени със синтетични добавки, с цел привидно да 
отговарят на изискванията за безопасност на храните на ЕС и да подвеждат по отношение 
на произхода на продукта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 декември 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 227, параграф 6 от Правилника за дейността.

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юни 2020 г.

Директива 2001/112/ЕО на Съвета1 (Директивата) определя правила относно соковете от 
плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, включително 
разрешените съставки и обработки.

По отношение на състава приложение I, част 2, параграф 1 към директивата гласи: 

1 Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно соковете от плодове и някои сходни 
продукти, предназначени за консумация от човека, ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 58 – 66.
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„[п]ри соковете от плодове стойността по скалата на Брикс съответства на тази за 
прясно екстрахирания сок от плода и не бива де бъде променена, освен когато се 
смесва със сок от същия вид плод. Минималната стойност по скалата на Брикс за 
сок от плодове или плодово пюре, произведени от концентрат, е установена в 
приложение V и изключва твърдите разтворими вещества на евентуално добавени 
незадължителни съставки и добавки.“

Поради това не се разрешава оризов сироп нито за плодови сокове, нито за подслаждане 
на плодови сокове с концентрати.

Само „нектар от плодове“, както е определен в приложение I, част 1, параграф 5 към 
директивата, може да съдържа добавени захари и/или мед, като захарите са определени 
в параграф 5 от приложение II към директивата, а оризовият сироп не е изброен в това 
приложение.

Що се отнася до обработката на която и да е категория продукти от плодов сок, 
разрешените процеси са изброени в приложение I, част 2, параграф 3 към директивата, 
наред с другото:

„[...]

- химически инертни спомагателни средства за филтрация и агенти за утаяване 
(включително перлит, отмит диатомит, целулоза, неразтворим полиамид, 
поливинилполипиролидон и полистирол), които отговарят на изискванията на 
Регламент (ЕО) № 1935/20042 на Европейския парламент и на Съвета от 
27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за 
контакт с храни (2);

- химически инертни спомагателни средства за адсорбция, които отговарят на 
изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004, които се използват за намаляване 
съдържанието на нарингин и лимоноид в сока от цитрусови плодове, без да се 
изменя значително съдържанието на лимоноидни глюкозиди, киселини, захари 
(включително олигозахариди) или на минерали; 

[...]”

Всички материали и стоки, които са предвидимо или преднамерено използвани в контакт 
с храни, са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1935/2004, който изисква тези материали 
да не отделят своите съставки в храната в количества, опасни за здравето, да не водят до 
неприемлива промяна в състава на храната, нито да променят органолептичните 
свойства на храната. Освен това, ако такива материали или изделия са направени от 
пластмаса, те също следва да отговарят на изискванията за състава на пластмасовите 
материали, предназначени за контакт с храни, посочени в Регламент (ЕС) № 10/2011 на 
Комисията3. 

2 Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно 
материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 
89/109/ЕИО, ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4 – 17.
3 Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от 
пластмаси, предназначени за контакт с храни, Текст от значение за ЕИП, OВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1 – 89.
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От описанието, което вносителят на петицията предоставя, не е напълно ясно дали 
смолите, които се използват, следва да се считат за пластмасов материал или за 
йонообменна смола. Докато във втория случай се прилага само Регламент (ЕО) 
№ 1935/2004, тъй като на равнище ЕС не съществуват специални правила относно 
йонообменните смоли, смолите не могат да се използват за обработка на сокове, ако 
изпускането на техните съставки би могло да се отрази неблагоприятно върху здравето 
на човека или би променило състава по неприемлив начин. 

Отговорност за прилагането носят компетентните органи на държавите членки. Член 24 
от Регламент (ЕО) № 1935/2004 изисква те да извършват официален контрол, за да 
наложат спазването на регламента, а член 25 изисква държавите членки да определят 
правила за санкциите и да гарантират, че тези санкции имат възпиращ ефект. 

Освен това държавите членки следва да гарантират, че всички видове храни, третирани 
със смоли, не влизат на пазара на ЕС, когато смолите не съответстват на правилата на 
ЕС1, 2 и 3.

Заключение

Плодовите сокове и концентрираните плодови сокове, съдържащи добавен оризов сироп, 
не трябва да влизат на пазара на ЕС, тъй като не отговарят на определението на ЕС за 
тези продукти. 

Никоя храна, включително продуктите от плодови сокове, не се пуска на пазара на ЕС, 
когато се обработва с материал, който не отговаря на изискванията на регламента 
относно материалите, предназначени за контакт с храни, какъвто изглежда е случаят, 
описан от вносителя на петицията, въз основа на предоставената информация.

4. Допълнителен отговор на Комисията (REV), получен на 13 юли 2021 г.

Забележки на Комисията

Комисията е благодарна за допълнителната научна информация, с която обработката на 
плодовите сокове се сравнява с това, което се е оказало токсично в меда.

Вносителят на петицията може директно да отправи искането си относно евентуални 
научни изследвания към Съвместния изследователски център (JRC) (JRC.F.4 – 
Разкриване и предотвратяване на измами), който се занимава с автентичността на 
храните, на адрес: JRC-F4-Secretariat@ec.europa.eu.
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