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ИНФОРМАЦИЯ
Прилагане на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 767/2009 относно пускането на пазара и
употребата на фуражи, по отношение употребата на някои твърдения,
включително и медицински символи
През месец януари 2013 г. на заседанието на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравеопазване на животните, секция “Хранене на животните” 1
се проведе обширна дискусия с цел по-хармонизирано прилагане на членове 11 и 13 на
Регламент (ЕО) № 767/2009 за търговия с фуражи, относно използването на
твърденията за фуражите.
В член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 767/2009 се постановява, че
етикетирането на фуражите не трябва да подвежда потребителя, а в член 13 от
Регламента се определят условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се правят
твърдения.
Член 13 от Регламент (ЕО) № 767/2009 определя, че етикетирането и
представянето на фуражните суровини и комбинираните фуражи може да обърне
специално внимание на наличието или липсата на някое вещество във фуража, на
специфична хранителна характеристика или процес, или специфична функция,
свързана с някое от изброените, ако са изпълнени следните условия:
а) твърдението е обективно, може да бъде проверено от компетентните органи и
разбрано от потребителите на фуража; и
б) лицето, което отговаря за етикетирането, осигурява при поискване от
компетентния орган научна обосновка на твърдението чрез посочване на публично
достъпни налични научни доказателства или чрез документирано изследване на
дружеството. Научната обосновка трябва да е налице към момента на пускане на
фуража на пазара. Купувачите имат правото да осведомят компетентния орган за
своите съмнения по отношение на верността на твърдението. Когато се стигне до
заключение, че твърдението не е достатъчно обосновано, етикетирането във връзка с
подобно твърдение се счита за подвеждащо за целите на член 11. Когато компетентният
орган има съмнения по отношение на научните доказателства за съответното
твърдение, той може да постави въпроса пред Комисията.
При етикетирането или представянето на фуражните суровини и комбинирания
фураж не трябва да се твърди, че:
а) фуражът ще предотврати, облекчи или излекува дадено заболяване, с
изключение на кокцидиостатиците и хистомоностатиците, разрешени съгласно
Регламент (ЕО) № 1831/2003; настоящата буква не се прилага обаче за твърдения
относно хранителния дисбаланс, при условие че липсват патологични симптоми в тази
връзка;
б) фуражът притежава специфична хранителна цел, предвидена в списъка на
предназначенията от Приложението към Наредба № 10 за фуражите със специално
предназначение), освен ако не отговаря на определените в него основните хранителни
характеристики за съответната специфична хранителна цел, посочена в този списък.
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На основата на проведеното обсъждане на базата на конкретни етикети на храни
за домашни любимци се направиха следните заключения:
• Установено е, че някои качества, като например съдържание на фибри, калций
или протеин, които са нещо естествено, не трябва да бъдат свързани с основни познати
твърдения като “подобрява храносмилането”, “прави здрави кости” или съответно
“прави мускулна маса без тлъстина”. Така, самото съдържание на фибри в храната за
домашни любимци трябва да бъде обявено като твърдение “богати на фибри”, но не и
да се твърди “подобрява храносмилането”. По същия начин, самото съдържание на
рибено брашно или рибено масло в храната за домашни любимци не се счита за
достатъчно, за да обоснове твърдението “за здрава кожа и добра космена покривка”.
Това твърдение не е позволено в светлината на чл. 11, параграф 1, буква б) от
Регламент (ЕО) № 767/2009.
• Съгласно член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 767/2009
етикетирането и представянето на фуражите не трябва да подвеждат потребителя чрез
приписване на фуража на свойства или характеристики, които той не притежава, или
чрез внушаване, че той притежава специални характеристики, когато в действителност
всички подобни фуражи притежават. Такива характеристики подвеждат потребителя.
Подчертаването на конкретен състав, например високо съдържание на фруктоолигозахариди (FOS) във фураж може да бъде разрешено, дори и ако подобен фураж
съдържа сравними нива на фрукто-олигозахариди.
• Конкретния текст трябва да бъде взет предвид по отношение определяне на
границата между твърдения за фуражите с тези за лекарствени претенции. Докато
текстът “подобрява имунната система” може се счита за лекарствена претенция,
текстът “укрепва имунната система” чрез храни, които са естествено богати на
имуноглобулини може да бъде приемлив като твърдение за фуражи. Що се отнася до
научните доказателства, не се счита, че трябва да се докаже, че въпросните храни за
домашни любимци укрепват имунната система, благодарение на фрукто-олигозахариди
(FOS), а само техния положителен ефект върху чревната микрофлора.
• Друг резултат от дискусията беше, че в конкретния случай разглеждането на
съответните оценки в областта на храните следва, при необходимост, да бъдат изцяло
взети предвид. Трябва да бъдем кохерентни с това, което казва Европейския орган по
безопасност на храните по отношение на претенциите в храните.
• Предлага се също така много внимателен контрол върху символите, тъй като те
могат да внушават някои функции на потребителите, които не са обективно обяснени.
Също така твърденията за фуражните суровини изискват внимателен контрол, тъй като
те могат да имат взаимодействие с други фуражни суровини и фуражни добавки в
крайната диета на животното.
Твърденията за фуражите трябва да спазват един определен режим, който е
определен в чл. 13 от Регламент (ЕО) № 767/2009. Чл. 11, параграф 1 и чл. 13, параграф
1 от Регламент (ЕО) № 767/2009 са разпоредбите, които трябва да се следват при
използването на твърденията. Според чл. 11, параграф 1 консуматорът не трябва да се
заблуждава, а чл. 13, параграф 1 разпорежда, че твърденията трябва да се разрешат.
Законодателството изисква оператора да има на разположение необходимата
информация, преди едно твърдение за даден продукт (фураж или храна за домашен
любимец) да бъде пуснат на пазара. Операторите трябва да разполагат с научни статии
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и да могат да докажат на компетентните органи, че тези твърдения почиват на
задълбочени познания. Трябва да видим, кои са точно твърденията и как те са доказани.
За допълнителни въпроси свързани с използването на твърдения за фуражите в
съответствие с прилагането на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 767/2009 операторите могат
да се обръщат към служителите, отговорни за официалния контрол на фуражите в
ОДБХ, както и към експертите от дирекция „Контрол на фуражи” при ЦУ на БАБХ,
тел: 02 850 23 30 и 02 850 23 31.
Информацията е изготвена от дирекция “Контрол на фуражи”
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