
 

 

 

 

 
 

гр. София, 1618, бул. ”Цар Борис III” № 136 

http://corhv.government.bg, corhv@mzh.government.bg         

тел. 02/4273056 

Ф-НК-7.6-5/0 

1 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

 

Европейската комисия ревизира законодателството по отношение на 

категориите добавки в храни, използвани в хранителни добавки 

 

 
 

Въведение: 

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/20081 се установява списък на 

Европейския съюз (ЕС) на добавките в храните2, одобрени за употреба в храни, и 

условията за тяхната употреба. В списъка са включени добавките в храните, които са 

изброени въз основа на категориите храни, към които могат да бъдат добавяни. Този 

списък може да се актуализира в съответствие с процедурата, посочена в член 3, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, по инициатива на Европейската комисия 

(ЕК) или при постъпване на заявление. В част Г от списъка категория храни 17 обхваща 

хранителни добавки съгласно определението от Директива 2002/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, с изключение на хранителните добавки за кърмачета и малки 

деца.  

 

Промени в законодателството: 

                                                           
1 Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 
добавките в храните 
2 Добавки в храните - вещества от натурален или изкуствен произход, които не се използват 
самостоятелно като храна, макар да имат хранителна стойност, а се добавят по технологични 
съображения към храната при производството, обработката, опаковането, транспорта или съхранението. 
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ЕК направи серия от изменения в списъка на разрешените в ЕС добавки в 

храните, по-специално групите, използвани в хранителни добавки, както и по-

нататъшно изясняване на различията в дъвчащите и сиропните продукти. 

Ревизиите имат за цел да уточнят, че добавките, разрешени за използване в 

подкатегории като капсули, таблетки и течни формулировки, също така осигуряват 

условия за употреба при деца и малки деца. 

Както е посочено в Официален вестник на Европейския съюз, при ревизиите се заличава 

подкатегория храни 17.3 („Хранителни добавки, предлагани под формата на сироп или 

форма, подходяща за дъвчене“) и преформулират заглавията на подкатегориите храни 

17.1 и 17.2. 

Формулировките в тези подкатегории са съответно: "Хранителни добавки, 

предлагани в твърдо състояние, с изключение на хранителни добавки за кърмачета и 

малки деца" и "Хранителни добавки, предлагани в течно състояние, с изключение на 

хранителни добавки за кърмачета и малки деца". 

В резултат на заличаването на подкатегория 17.3, хранителните добавки, 

включени в тази подкатегория, следва да бъдат прехвърлени към подкатегория 17.1 или 

17.2, за да се гарантира прозрачност и правна сигурност по отношение на употребата на 

добавки в тези храни. 

За целите на изясняването и изпълнението, общото наименование на категория 

храни 17 следва да бъде изменено на "Хранителни добавки, съгласно определението от 

Директива 2002/46/ЕО". 

Променя се Част Д: 

Част Д от списъка на Съюза, в която са посочени разрешените добавки за всяка 

от горепосочените подкатегории и условията за тяхното използване, също подлежи на 

преразглеждане. 

В част Д понастоящем са изброени максималните нива на употреба за 

оцветители, полиоли и подсладители, включително: E 200-213, E 338-452, E 405, E 416, 

E 426, E 432-436, E 459, E 468, E 473 -475, Е 491-495, Е 551-553, Е 901-904, Е 961, Е 1201-

1204, Е 1505 и Е 1521, приготвени съгласно инструкциите за употреба, предоставени от 

производителя. 

В изменението се посочва, че коефициентът на разреждане за хранителните 

добавки, които трябва да бъдат разредени или разтворени, трябва да се посочва заедно с 

инструкциите за употреба. 
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Тъй като целта на измененията в списъка на Съюза е да се внесат пояснения по 

отношение на разрешените понастоящем употреби на добавките, и тази актуализация не 

е вероятно да окаже въздействие върху здравето на човека, не е необходимо да се 

изисква становището на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ). 

Октил галат (Octyl gallate) и Додецил галат (Dodecyl gallate) 

Европейската комисия също така предоставя допълнителни изменения на 

Регламент (ЕО) № 1333/2008, които забраняват употребата на антиоксиданти Octyl 

gallate (Е 311) и Dodecyl gallate (Е 312). 

Веществата, разрешени като антиоксиданти в различни храни, както и в 

хранителни ароматизанти, са обект на научно становище на EFSA, като повторна оценка 

на безопасността е направена специално за Dodecyl gallate (Е 312) като добавка в 

храните. 

В становището е посочено, че приемливият дневен прием (ADI) за пропил галат 

(Propyl gallate (Е 310), Octyl gallate (Е 311) и Dodecyl gallate (Е 312) вече не е валиден и 

се добавя, че би била необходима достатъчна токсикологична база данни за адекватна 

оценка на безопасността на Dodecyl gallate като добавка в храните. 

Безопасността на тези добавки не е потвърдена. 

През 2015 г. са предприети допълнителни действия, когато ЕОБХ извършва 

повторна оценка на  Оctyl gallate (Е 311) като добавка в храните. В становището се 

посочва, че липсват адекватни токсикологични данни за Оctyl gallate и ЕОБХ не може 

да потвърди безопасността за здравето при употребата на тази добавка.  

През 2017 г. ЕК обявява обществено допитване за предоставяне на научни и 

технологични данни за тези добавки. ЕОБХ обаче потвърди, че не са предоставени 

исканите токсикологични данни и като добавя, че без тези данни не би могла да бъде 

завършена повторната оценка на  безопасността на Оctyl gallate и Dodecyl gallate, като 

добавки в храните. 

Следователно не може да се определи дали тези вещества отговарят на условията 

за включване в списъка на Съюза на одобрени добавки в храните съгласно член 6, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1333/2008. 

 

Промените в законодателството в областта на добавките в храни, прилагани 

за хранителни добавки ще бъдат въведени с Регламент (ЕС) 2018/1497 на 

Комисията от 8 октомври 2018 година за изменение на приложение II към 

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение 
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на категория храни 17 и употребата на добавки в храните в хранителни добавки, 

C/2018/6410, OB L 253, 9.10.2018г., стр. 36—44. Евентуалната дата на влизане в сила 

на този регламент е 29 октомври 2018г. 

 

Източник: https://www.nutraingredients.com/Article/2018/10/09/EC-clarifies-categories-for-

food-supplement-additives  

 

Изготвил: д-р Аксиния Антонова – главен експерт в дирекция КРОКЦ при ЦОРХВ 

19.10.2018 г. 
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