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Относно: Петиция 1037/2007, внесена от Jill Bell, с ирландско гражданство, от името 
на Ирландската асоциация на здравните магазини, 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/ЕО за сближаване на законодателствата 
на държавите-членки по отношение на добавките към храни

1. Резюме на петицията

Петиция 1037/2007

Ирландската асоциация на здравните магазини 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 здравните магазини 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.
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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.

2. Допустимост

Петиция 1037/2007: Обявена за допустима на 7 март 2008 г.
Петиция 1184/2007 : Обявена за допустима на 8 март 2008 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, 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 Европейските Общности (СЕО) е разгледал няколко въпроса във връзка с 
Директива 2002/46/ЕО, и, между другото, възможни нарушения на принципите на 
субсидиарност, пропорционалност и на основното право да се упражнява икономическа 
дейност. СЕО е заключил в своето решение по тези случаи, че такива фактори не 
засягат 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 прекомерния 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 
                                               
1 ОВ L 183, 12.07.2002 г., стр. 51–57
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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 бъде 
разгледана 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 
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

                                               
1 ОВ L 31, 01.02.2002 г., стр. 1–24

2 ОВ L 186, 30.06.1989 г., стр. 27–32
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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 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).

"
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