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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №.../2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

И НА СЪВЕТА

от

за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, 

ензимите в храните и ароматизантите в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 95 

от него,

като взеха предвид предложението на Комисията

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора2,

                                               

1 OJ C 168, 20.7.2007 г., стр. 34.
2 Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (все още непубликувано в 

Официален вестник), Обща позиция на Съвета от.... (все още непубликувана в 
Официален вестник), Позиция на Европейския парламент от ... (все още 
непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от...
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като имат предвид, че:

(1) Свободното движение на безопасна и здравословна храна представлява съществен 

елемент от вътрешния пазар и допринася значително за здравето и благосъстоянието 

на гражданите и за техните обществени и икономически интереси.

(2) В стремежа към изпълнение на политиките на Общността следва да се осигури 

висока степен на защита на човешкия живот и здраве.

(3) С оглед на защитата на човешкото здраве, трябва да бъде направена оценка на 

безопасността на добавки, ензими и ароматизанти, предназначени за употреба в 

храните за консумация от човека, преди пускането им на пазара на Общността.

(4) Регламент (ЕО) № .../.... на Европейския парламент и на Съвета от ... за добавките в 

храните1, Регламент (ЕО) № .../.... на Европейския парламент и на Съвета от ...** за 

ензимите в храните2 и Регламент (ЕО) № .../.... на Европейския парламент и на 

Съвета от ...*** за ароматизантите в храните и някои хранителни съставки с 

ароматични свойства за влагане във и върху храни3, установяват хармонизирани 

критерии и изисквания относно оценката и разрешителния режим на тези вещества.

                                               

 ОВ: Моля въведете номер и дата на документ 16675/07.
1 ОВ: Моля въведете съответната референция за ОВ.
** ОВ: Моля въведете номер и дата на документ 16676/07.
2 ОВ: Моля въведете съответната референция за ОВ.
*** ОВ: Моля въведете номер и дата на документ 16677/07.
3 ОВ: Моля въведете съответната референция за ОВ.
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(5) Предвижда се, че по-специално добавките в храните, ензимите в храните и 

ароматизантите в храните, доколкото е задължително да се прави оценка на 

безопасността на ароматизантите в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № .../...*, 

не трябва да се предлагат на пазара или използват в храни за консумация от човека, 

съгласно условията, предвидени във всеки секторен законодателен акт в областта на

храните, освен ако не са включени в общностен списък на разрешените вещества.

(6) В този контекст изглежда целесъобразно да се установи обща процедура на 

Общността за извършване на оценка на и издаване на разрешителни за тези три 

категории вещества, която да бъде ефективна, кратка и прозрачна, така че да улесни

тяхното свободно движение в рамките на пазара на Общността.

(7) Тази обща процедура трябва да се основава на принципите за добра администрация 

и правна сигурност, и да се изпълнява в съответствие с тези принципи.

(8) Така настоящият регламент ще допълни регулаторната рамка, отнасяща се до 

разрешителния режим за веществата, като определи отделните етапи на процедурата 

и техните срокове, ролята на участващите страни и приложимите принципи. 

Независимо от това по отношение на някои аспекти на процедурата е необходимо да 

се отчетат специфичните характеристики на всеки разглеждан законодателен акт в 

сектора на храните.

                                               

* ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16677/07.
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9) Заложените в процедурата крайни срокове са съобразени с времето, необходимо за 

отчитане на различните критерии, формулирани в секторното законодателство, и 

целят да осигурят достатъчно време за консултации при подготовката на проекта за 

мерки. По-специално, деветмесечният срок за представяне от Комисията на проект 

на регламент за актуализация на общностния списък не следва да се изключва 

възможността това да се направи в по-кратък срок.

10) При получаване на заявление Комисията следва да открие процедурата и при 

необходимост да поиска становището на Европейския орган за безопасност на 

храните (наричан по-нататък „Органът“), създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на 

Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. 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 храните1 максимално бързо след като бъде извършена оценка на 

валидността и целесъобразността на заявлението.

(11) В съответствие с рамката за оценка на риска по въпросите, свързани с безопасността 

на храните, установена с Регламент (ЕО) № 178/2002, разрешението за пускане на 

вещества на пазара трябва да бъде предшествано от извършване на научна оценка на 

риска, който те носят за човешкото здраве, при спазване на най-високите възможни 

стандарти. Тази оценка, която трябва да бъде направена под отговорността на 

Европейския орган за безопасност на храните, трябва да бъде последвана от решение 

за управление на риска, което Комисията взема, като прилага процедура по 

регулиране, гарантираща тясно сътрудничество между Комисията и държавите-

членки.

                                               

1 OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 
575/2006 на Комисията (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).
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(12) Признава се, че в някои случаи само научната оценка на риска не може да осигури 

цялата информация, на която следва да се основава решение за управление на риска, 

и че следователно могат да се отчитат и други легитимни фактори, свързани с 

разглеждания въпрос, включително такива, които касаят обществените нагласи, 

икономиката, традициите, нравствените норми и околната среда, както и 

възможността за извършване на контрол.

(13) С цел информиране на стопанските субекти от съответните сектори и на 

обществеността за издадените разрешителни, разрешените вещества следва да се 

включат в общностния списък, който се създава, поддържа и публикува от 

Комисията.

(14) Един от основните принципи на действие на Органа е да работи в мрежа с 

организациите на държавите-членки, чиито области на компетентност са сходни с 

неговите. Следователно, когато формулира становището си, органът може да 

използва мрежата, до която има достъп съгласно член 36 от Регламент (ЕО) № 

178/2002 и Регламент (ЕО) № 2230/20041.

(15) Общата разрешителна процедура за веществата трябва да отговаря на изискванията 

за прозрачност и обществена информираност, като същевременно гарантира правото 

на заявителите да запазят поверителността на определена информация.

                                               

1 Регламент (ЕО) № 2230/2004 от 23 декември 2004 г. за определяне на подробни 
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на мрежата от организации, които работят в областите, 
включени в мисията на Европейския орган за безопасност на храните (OВ L 379, 
24.12.2004 г., стр. 64).
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(16) Съображението за запазване на поверителността на някои аспекти на заявленията 

следва да се запази, за да се защити конкурентната позиция на заявителя. При всички 

положения обаче информацията за безопасността на дадено вещество, получена 

включително, но не само, по пътя на токсикологични и други изследвания на 

безопасността или съществуваща под формата на необработени данни, не бива при 

никакви обстоятелства да остава поверителна.

(17) В съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 1049/2001 на

Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до 

документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията1 се отнася за 

документи, които се съхраняват от Органа.

(18) Регламент (ЕО) № 178/2002 установява процедури за предприемане на спешни 

мерки във връзка с храни, произхождащи от Общността или представляващи внос от 

трети страни. Той упълномощава Комисията да предприеме такива мерки в 

ситуациите, в които има вероятност храните да изложат на сериозен риск здравето 

на хората, здравето на животните или околната среда, както и когато такъв риск не 

може да бъде овладян задоволително чрез мерки, предприети от съответната 

държава-членка или държави-членки.

(19) В интерес на ефективността и опростяването на законодателството следва да се 

проведе средносрочен преглед, целящ да установи необходимостта от разширяване 

на обхвата на общата процедура, така че да включи и друго законодателство от 

областта на храните.

                                               

1 OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
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(20) Тъй като поради различия в националните им закони и разпоредби държавите-

членки не могат да постигнат целите на настоящия регламент в достатъчна степен, и 

следователно тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на 

Общността, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля 

необходимото за постигане на тези цели.

(21) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат 

в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно 

установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, 

предоставени на Комисията1.

(22) По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да 

актуализира общностните списъци. Тъй като тези мерки са от общ характер и са 

предназначени да изменят несъществени елементи на секторното законодателство в 

областта на храните, включително чрез допълването им с нови несъществени 

елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с 

контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

                                               

1 OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО на Съвета 
(ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
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(23) Поради съображения за ефективност, обичайните срокове за процедурата по 

регулиране с контрол следва да бъдат съкратени за добавянето на вещества към 

общностните списъци, както и за добавянето, отпадането или изменението на 

условия, спецификации или ограничения, свързани с присъствието на вещества в 

общностните списъци.

(24) Когато, поради наложителни съображения за неотложност, сроковете, които 

обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не 

могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата при 

неотложност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за 

изваждане на вещества от списъците на Общността и за добавяне, отпадане или 

изменение на условия, спецификации или ограничения, свързани с присъствието на 

вещества в общностните списъци.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
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ГЛАВА I

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1. Настоящият регламент установява обща процедура за оценка и издаване на 

разрешителни (наричана по-нататък „общата процедура“), за добавките в храните, 

ензимите в храните и ароматизантите в храните, както и за материалите, 

представляващи източници на ароматизанти в храните, и за хранителни съставки с 

ароматизиращи свойства, използвани или предназначени за влагане в или върху 

храни (наричани по-нататък „веществата“), която да улеснява свободното движение 

на тези вещества в рамките на Общността. Настоящият регламент не се прилага за

пушилните ароматизанти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 2065/2003 

на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни

ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни 1.

2. Общата процедура урежда процедурната уредба по актуализацията на списъците с 

вещества, които са разрешени за продажба в Общността в съответствие с Регламент 

(ЕО) № .../..., Регламент (ЕО) № .../... и Регламент (ЕО) № .../..., (наричани по-

нататък „секторни законодателни актове в областта на храните“).

                                               

1 ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1.
 ОВ: Моля въведете номерата на документи 16675/07, 16676/07 и 16677/07.
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3. Критериите, според които дадени вещества могат да бъдат включвани в общностния 

списък, предвиден в член 2, съдържанието на регламента, посочен в член 7 и, когато 

е приложимо, преходните разпоредби относно текущите процедури, са 

регламентирани във всеки секторен законодателен акт в областта на храните.

Член 2

Общностен списък на веществата

1. В рамките на отделните секторни законодателни актове в областта на храните, 

веществата, за които има разрешение да бъдат пускани на пазара на Общността, се 

включват в списък, чието съдържание се определя от съответния законодателен акт

(наричан по-нататък „общностния списък“). Общностният списък се актуализира от 

Комисията. Той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

2. „Актуализация на общностния списък“ означава:

a) добавяне на вещество към общностния списък;

б) изваждане на вещество от общностния списък;

в) добавяне, отпадане или изменение на условия, спецификации или ограничения, 

свързани с присъствието на дадено вещество в общностния списък.
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ГЛАВА II

ОБЩА ПРОЦЕДУРА

Член 3

Основни етапи на общата процедура

1. Общата процедура за актуализация на общностния списък може да се открие по 

инициатива на Комисията или при постъпване на заявление. Заявления могат да се 

отправят от държава-членка или от заинтересована страна, която може да 

представлява няколко заинтересовани страни, в съответствие с условията, 

предвидени в мерките по прилагане, посочени в член 9, параграф 1 (наричана по-

нататък „заявителят“). Заявленията се изпращат на Комисията.

2. Комисията изисква становището на Европейския орган за безопасност на храните 

(наричан по-нататък „Органът“), което се дава в съответствие с в член 5.

Въпреки това, по отношение на актуализациите, посочени в член 2, параграф 2, 

букви б) и в), от Комисията не е длъжна да изисква становището на Органа, ако 

въпросните актуализации нямат потенциално въздействие върху човешкото здраве.

3. Общата процедура приключва с приемането от страна на Комисията на регламент, с 

който се привежда в действие актуализацията в съответствие с член 7.
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4. Чрез дерогация от параграф 3 Комисията може да прекрати общата процедура на 

всеки етап и да реши да не извършва планирана актуализация, ако прецени, че тази 

актуализация не е оправдана. Когато е приложимо, тя взема под внимание 

становищата на Органа и на държавите-членки, всякакви приложими разпоредби на 

общностното право, както и всякакви други легитимни фактори, които имат 

отношение към разглеждания въпрос.

В такива случаи, когато е уместно, Комисията информира заявителя и държавите-

членки директно, посочвайки в писмото си мотивите, поради които актуализацията 

не е счетена за оправдана.

Член 4

Започване на процедурата

1. При получаване на заявление за актуализация на общностния списък, Комисията:

a) дава писмено потвърждение на заявителя, че е получила заявлението, в 

рамките на 14 работни дни от получаването му;

б) когато е приложимо, максимално бързо уведомява Органа за заявлението и 

изисква неговото становище в съответствие с член 3, параграф 2.

Заявлението се предава на държавите-членки от Комисията.

2. Когато започва процедурата по своя инициатива, Комисията информира държавите-

членки и изисква становището на Органа, когато това е приложимо.



16673/07 MN/rou 13
DG I BG

Член 5

Становище на Органа

1. Органът дава становището си в срок от шест месеца след получаването на валидно 

заявление.

2. Органът изпраща становището си на Комисията, държавите-членки и, когато е 

приложимо, на заявителя.

Член 6

Допълнителна информация относно оценката на риска

1. В надлежно обосновани случаи, когато Органът изисква допълнителна информация 

от заявителите, срокът, посочен в член 5, параграф 1, може да бъде удължен. След 

като се консултира със заявителя, Органът определя срок, в който да бъде 

предоставена дадената информация, и информира Комисията за необходимия 

допълнителен срок. Ако Комисията не възрази в срок от осем работни дни от 

момента, в който е била информирана от Органа, срокът, посочен в член 5, параграф 

1, се удължава автоматично с допълнителния срок. Комисията информира 

държавите-членки за удължаването.

2. Ако допълнителната информация не бъде изпратена на Органа в рамките на 

допълнителния срок, посочен в параграф 1, органът оформя становището си въз 

основа на предоставената до този момент информация.
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3. Когато заявителите предоставят допълнителна информация по собствена 

инициатива, те я изпращат на Органа и на Комисията. В такива случаи Органът дава 

становището си в рамките на първоначалния срок, без да се засягат разпоредбите на 

член 10.

4. Органът предоставя допълнителната информация на държавите-членки и на 

Комисията.

Член 7

Актуализация на общностния списък

1. В деветмесечен срок след като Органът даде становището си, Комисията предоставя 

на комитета, посочен в член 14, параграф 1, проект на регламент, актуализиращ 

общностния списък, като взима под внимание становището на Органа, всякакви 

приложими разпоредби на общностното право, и всякакви други легитимни фактори, 

свързани с разглеждания въпрос.

В случаите, когато не е поискано становището на Органа, деветмесечният срок 

започва да тече от датата, на която Комисията е получила валидно заявление.

2. Когато проектът за регламент не е в съответствие със становището на Органа, 

Комисията предоставя обяснение на причините за различията.

3. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на секторните

законодателни актове в областта на храните, свързани с изваждане на дадено

вещество от общностния списък, се приемат в съответствие с процедурата по 

регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.
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4. Поради съображения за ефективност, мерките, предназначени да изменят 

несъществени елементи на секторни законодателни актове в областта на храните, 

включително чрез допълването им, и отнасящи се до добавянето на дадено вещество 

в общностния списък и до добавянето, отпадането или изменението на условия, 

спецификации или ограничения, свързани с присъствието на даденото вещество в 

общностния списък, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с 

контрол, посочена в член 14, параграф 4.

5. Поради наложителни причини за спешност Комисията може да прибегне до 

процедурата по спешност, предвидена в член 14, параграф 5, за изваждане на дадено 

вещество от общностния списък за добавяне, отпадане или изменение на условия, 

спецификации или ограничения, свързани с присъствието на дадено вещество в 

общностния списък.

Член 8

Допълнителна информация относно управлението на риска

1. Когато Комисията поиска допълнителна информация от заявителите по въпроси, 

отнасящи се до управлението на риска, тя определя заедно със заявителя срока, за 

който може да бъде предоставена тази информация. В такива случаи посоченият в 

член 7 срок може да бъде съответно удължен. Комисията информира държавите-

членки за удължаването и им предоставя допълнителната информация, след като тя 

бъде получена.

2. Ако допълнителната информация не бъде изпратена в рамките на допълнителния 

срок, посочен в параграф 1, Комисията предприема действия въз основа на 

предоставената до този момент информация.
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ГЛАВА III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Мерки по прилагането

1. В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 14, параграф 2, в срок 

не по-дълъг от 24 месеца след приемането на секторните законодателни актове в 

областта на храните, мерките по прилагането на настоящия регламент се приемат от 

Комисията и се отнасят, по-специално, до:

a) съдържанието, изготвянето и представянето на заявлението, посочено в член 4, 

параграф 1;

б) правилата за проверка на валидността на заявленията;

в) вида информация, която трябва да бъде включена в становището на Органа, 

посочено в член 5.

2. С оглед на приемането на мерки по прилагането, посочени в параграф 1, буква а), 

Комисията се консултира с Органа, който, в шестмесечен срок от датата на влизане в 

сила на всеки секторните законодателни актове в областта на храните, представя 

предложение относно данните, необходими за оценка на риска на съответните 

вещества.
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Член 10

Удължаване на срокове

При извънредни обстоятелства Комисията може да удължи посочените в член 5, параграф 1 

и в член 7 срокове по своя инициатива или, когато е приложимо, по искане на Органа, ако 

естеството на разглеждания въпрос оправдава това, без да се засягат член 6, параграф 1 и 

член 8, параграф 1. В такива случаи, когато е подходящо, Комисията информира заявителя и 

държавите-членки за удължаването и за свързаните с това причини.

Член 11

Прозрачност

Органът осигурява прозрачността на своите дейности в съответствие с член 38 от Регламент 

(ЕО) № 178/2002. По-специално, той обявява публично становищата си незабавно. Той 

обявява публично и всякакви искания за мнението му, както и всякакви удължавания на 

срока по член 6, параграф 1.

Член 12

Поверителност

1. От предоставената от заявителите информация, като поверителна може да се третира 

онази информация, чието разкриване може значително да засегне конкурентната им 

позиция.
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Следната информация не се счита за поверителна при никакви обстоятелства:

а) името и адресът на заявителя;

б) наименованието и ясното описание на веществото;

в) обосновката за употребата на веществото в или върху специфични храни или 

категории храни;

г) информация, имаща отношение към оценката на безопасността на веществата;

д) когато е приложимо, аналитичният(ите) метод(и).

2. За целите на прилагането на параграф 1, заявителите посочват коя част от 

предоставената от тях информация желаят да се третира като поверителна. В такива 

случаи трябва да се посочат проверяеми основания.

3. След консултация със заявителите Комисията взема решение коя информация може 

да остане поверителна и надлежно нотифицира заявителите и държавите-членки за 

това.

4. След като бъдат осведомени за позицията на Комисията, заявителите разполагат с 

триседмичен срок за оттегляне на заявленията си, за да могат да запазят 

поверителността на предоставената информация. Поверителността се запазва до 

изтичането на този срок.
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5. Комисията, Органът и държавите-членки предприемат, в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 1049/2001, необходимите мерки, за да осигурят съответна поверителност на 

информацията, получена от тях по силата на настоящия регламент, с изключение на 

информацията, която трябва да стане обществено достъпна, ако това се налага от 

обстоятелствата, с цел защита на здравето на хората, здравето на животните или 

околната среда.

6. Ако заявител оттегли или е оттеглил заявлението си, Комисията, Органът и 

държавите-членки не разкриват поверителната информация, включително 

информацията, чиято поверителност е предмет на разногласие между Комисията и 

заявителя.

7. Изпълнението на параграфи 1—6 не засяга обмена на информация между 

Комисията, Органа и държавите-членки.

Член 13

Спешни ситуации

В случай на спешна ситуация, отнасяща се до вещество от общностния списък, по-специално 

предвид становище на Органа, се приемат мерки в съответствие с процедурите, посочени в 

членове 53 и 54 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
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Член 14

Комитет

1. Комисията се подпомага от Постоянен комитет по проблемите на хранителната 

верига и здравето на животните, създаден в съответствие с член 58 от Регламент 

(ЕО) № 178/2002.

2. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 

1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три 

месеца.

3. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5а, параграфи 1—4, и 

член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от 

него.

4. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5а, параграфи 1—4 и 

параграф 5, буква б), както и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид 

разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от 

Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на 2 месеца, 2 месеца и 4 месеца.
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5. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5а, параграфи 1, 2, 4 и 

6, както и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на 

член 8 от него.

Член 15 

Компетентни органи на държавите-членки

Не по-късно от шест месеца след влизането в сила на всеки секторен законодателен акт в 

областта на храните, държавите-членки уведомяват Комисията и на Органа, във връзка с 

всеки от секторните законодателни актове в областта на храните, за наименованието и адреса 

на националния компетентен орган, за целите на общата процедура, както и за лице за 

контакт в този орган.
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ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз.

По отношение на всеки секторен законодателен акт в областта на храните, той се прилага от 

датата на прилагане на мерките, посочени в член 9, параграф 1.

Член 9 се прилага от ....

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави-членки.

Съставено в Брюксел на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

                                               

 Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 28 юли 2006 г. Комисията прие предложението за регламент за установяване на 

обща разрешителна процедура за добавките, ензимите и ароматизантите в храните1.

Предложението се основава на член 95 от Договора за създаване на Европейската 

общност.

Европейският парламент прие становището си на първо четене на 10 юли 2007 г.2

След приетото на първо четене становище на Европейския парламент Комисията 

представи изменено предложение на 24 октомври 2007 г.3

На 10 март 2008 г. Съветът прие обща позиция в съответствие с член 251, параграф 2 от 

Договора.

В хода на работата си Съветът взе предвид и становището на Европейския 

икономически и социален комитет, прието на 25 април 2007 г.4

II. ЦЕЛ

Целта на предложения регламент, като част от четири предложения, предназначени да 

преразгледат общностните правила относно подобрителите в храните, е да се осигури 

адекватното функциониране на вътрешния пазар, включващо практиките за лоялна 

търговия с храни, като същевременно се гарантира високо ниво на закрила на 

човешкото здраве, на интересите на потребителите и на околната среда, чрез въвеждане 

на хармонизирана общностна процедура за одобряване на добавките, ароматизантите и 

ензимите в храните.

                                               
1 12180/06. 
2 11639/07.
3 14421/07.
4 EESC/2007/604, OВ C 168, 20.7.2007 г., стр. 34.
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Общата процедура за разрешаване следва да бъде централизирана, ефикасна, 

целесъобразна и прозрачна, да се основава на оценка на риска, извършвана от 

Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ/EFSA), както и на система за 

управление на риска, при която Комисията предприема действия в рамките на 

процедура на регулаторния комитет (комитология).

Той възлага на Комисията задачата да изготвя, поддържа и актуализира общ 

положителен списък на всяка от разглежданите категории вещества. Включването на 

дадено вещество в някой от тези списъци означава, че неговата употреба като цяло е 

разрешена за всички стопански субекти в Общността.

III. АНАЛИЗ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ

1. Уводни бележки

Общата позиция отразява резултата от извършеното от Съвета разглеждане на 

предложението на Комисията. Съветът направи в текста няколко промени, част от 

които подсказани от предложените от Европейския парламент изменения.

Комисията прие общата позиция на Съвета.

2. Изменения на Европейския парламент

На пленарното гласуване на 10 юли 2007 г. Европейският парламент прие 31 изменения 

на предложението.

В своята обща позиция Съветът включи, изцяло или по принцип, 11 изменения.
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Изменения, възприети в Общата позиция

 Въвеждане на комитологичната процедурата по регулиране с контрол (в 

съответствие с изменения 34, 35, 36, 37).

Съветът въведе процедурата по регулиране с контрол. Съветът също така въведе 

процедурата по спешност (член 14, параграф 5) за изваждане на вещества от списъка 

с разрешени вещества, както и за добавяне, промяна или премахване на условия за 

тяхното използване с цел опазване на човешкото здраве. Въведена беше и 

процедурата за ефективност (член 14, параграф 4) за добавяне на вещество към 

общностния списък, както и за добавяне, премахване или променяне на условията, 

спецификациите и ограниченията, свързани с присъствието на веществото в 

общностния списък.

 Пушилни ароматизанти.

Съветът поясни, че разрешението за пушилни ароматизанти не попада в обхвата на 

предложението (в съответствие с изменение 12).

 Опазване на околната среда

Съветът се позова на факта, че управлението на риска ще трябва да отчита и други 

имащи отношение фактори като околната среда, които бяха включени в съображение 

12 (в съответствие с изменение 6).

 Поверителност.

Съветът уточни кои аспекти на приложението могат да останат поверителни с цел 

защита на конкурентоспособността (в съответствие с изменение 8).

 Информация за държавите-членки.

Съветът прие, че информация относно етапите на процедурата следва да се 

предоставя и на държавите-членки. (в съответствие с изменения 27, 28, 32).
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В допълнение същината на изменение 25 намира отражение в член 6, параграф 3, 

където се упоменава принципа за извънредно удължаване на крайните срокове в 

съответствие с член 10.

Изменения, които не са въведени

Съветът не можа да въведе всички изменения или поради правилата, касаещи правната 

страна (изменение 31), или поради други конкретни причини като изброените по-долу:

– Въпроси, вече уредени в Регламент № 178/2002 за установяване на общите 

принципи и изисквания на законодателството в областта на храните5, които не е 

необходимо да бъдат разглеждани в настоящия регламент (изменения 3, 5, 9, 10, 

23).

Изискването за извършване на независима оценка на риска (изменение 5 –

съображение 10) е вече предвидено в член 22, параграф 2 от Регламент № 178/2002.

Изменение 3 (ново съображение) не беше прието, тъй като прозрачността в 

производството и боравенето с храни има общ характер. Съгласно Регламент № 

178/2002 главната отговорност за безопасността на храните носят икономическите 

оператори в хранителната промишленост. Отговорността на последните се подсилва 

чрез законодателство, налагащо принципа за критичен контролен пункт на 

системата за анализ на опасностите и (HACCP) и добрата хигиенна практика, 

предвидена в други актове на общностното законодателство.

– Провеждането на консултация от Комисията със заинтересованите страни

(изменения 9, 10 – съображения 19 и 21) е предвидено в член 9 от Регламент № 

178/2002, както и в други документи с общ характер, като Бялата книга на 

Комисията за европейското управление и Съобщението на Комисията относно 

общите принципи и минимални стандарти на Комисията за консултация със 

заинтересованите страни. Също така в член 38 от този регламент е предвидена 

разпоредба, съгласно която Европейският орган за безопасност на храните следва 

да публикува своите становища незабавно, поради което изменение 23 (член 5, 

параграф 2) не е необходимо.

                                               
5 Изисквания на законодателството в областта на храните (1) OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
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– Критерии за разрешаване (изменение 4 - ново съображение).

Общите критерии за разрешаване на вещества са изложени в законодателството 

по сектори и трябва да бъдат съблюдавани. Ето защо Съветът не счете 

повторението за необходимо.

– Упоменаване на защитата на потребителите и общественото здравеопазване

(изменение 11 - член 1).

Настоящото предложение разглежда процедурни договорености за актуализиране 

на списъците с разрешени вещества. Упоменаването, че регламентите се отнасят 

до здравето на хората и интересите на потребителите, включително до практиките 

за лоялна търговия с храни, като се взема предвид съответно опазването на 

околната среда, присъства за всеки сектор в предложените регламенти.

– Защита на данни (изменения 14, 33 – член 2, параграф 1а и член 12, параграф 6а)

Период от 5 години за защита на данни и като резултат преференциално 

разрешаване на веществото в този период за компанията, предоставила данните, 

би променил сегашната система в законодателството в областта на храните, по-

специално за хранителните добавки, което се прилага по принцип в 

международен мащаб. Една разпоредба в този законодателен акт относно 

защитата на данни би усложнила административните процедури и следователно 

не съответства на целта за опростяване на регулаторната рамка. Ето защо Съветът 

не счита тези изменения за приемливи.

– Кроен срок за становище на ЕОБХ (изменение 22 – член 5, параграф 1)).

Съветът не прие удължаване на крайния срок за становище на ЕОБХ от 6 на 9 

месеца, както се предлага в изменение 22. Установените периоди са допълнително 

пояснени в съображение 8а (ново) от общата позиция. Следва да се отбележи, че 

крайните срокове са важни и от гледна точка на индустрията.
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– Удължаване на крайния срок от 6 месеца при нужда от допълнителна информация 

(изменение 24 – член 6, параграф 1)).

Съветът счита, че този краен срок следва да бъде удължаван само при обосновани 

случаи.

Други невъведени изменения са изменения 1, 2, 19, 21 и 30.

IV. Заключения

Съветът вярва, че общата позиция представя балансиран подход към поводите за 

безпокойство и интересите, който ще зачита целите на регламента. Той очаква 

конструктивни дискусии с Европейския парламент с оглед на бързото приемане на 

регламента, гарантиращ високо ниво на опазване на здравето на хората и защита на 

потребителите.

_____________________
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО 
 

относно 
 

обща позиция на Съвета за приемането на регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО 

на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, 
Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 

1. ХРОНОЛОГИЯ 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета 
(документ COM(2006) 0425 окончателен – 2006/0144 (COD)): 

28 юли 2006 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет: 

25 април 2007 г. 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене: 

10 юли 2007 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: 

Дата на политическото споразумение: 

24 октомври 2007 г. 

17 декември 2007 г. 

Дата на приемане на общата позиция: 10 март 2008 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

В Бялата книга за безопасността на храните Комисията обяви предложение за 
изменение на рамковата Директива 89/107/ЕИО относно хранителните добавки, 
с цел определяне на специфични разпоредби по отношение на хранителните 
ензими. Задълбочена оценка на положението доведе до разработването на 
отделно предложение относно ензимите в храните. 

Понастоящем в обхвата на Директива 89/107/ЕИО влизат само ензимите, 
използвани като хранителни добавки. Останалите ензими не са регламентирани 
или са регламентирани като спомагателни вещества в законодателствата на 
държавите-членки, които се различават едно от друго. По отношение на 
безопасността на европейско равнище не съществуват нито оценка на 
безопасността, нито разрешителни за използване на ензимите в храните, освен 
за ензимите, които се считат за хранителни добавки. Предложението има за цел 



BG 3   BG 

да установи хармонизирани правила относно ензимите в храни на равнище на 
Общността, с цел насърчаване на лоялната търговия и ефективното 
функциониране на вътрешния пазар и осигуряване на защита на здравето на 
хората и на интересите на потребителите. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ 

3.1. Общ коментар 

Комисията подкрепя общата позиция, така както е приета от Съвета на 
10 март 2008 г. Тя е в съответствие с целите и възприетия в първоначалното 
предложение на Комисията подход и отразява принципите на редица 
предложени от Европейския парламент изменения.  

3.2. Изменения, внесени от Европейския парламент на първо четене  

Изменения, които са приети от Комисията и са в съответствие с общата 
позиция:  

По отношение на правното основание на предложения регламент, общата 
позиция заличава член 37 от Договора, което е в съответствие с изменение 35, 
внесено от Европейския парламент (ЕП) на първо четене. 

Във връзка с критериите за разрешаване на употребата на ензими в храните, 
общата позиция пояснява какво се има предвид под „заблуждаване на 
потребителя“ (съображение 6), което отговаря на някои от забележките на ЕП, 
формулирани в изменения 4 и 16. 

Общата позиция въвежда определение на „ензимен препарат в храна“ (член 3), 
сходно на изискваното от ЕП в изменение 14. 

Новият член 5 от общата позиция уточнява, че ензим в храната или храна, в 
която е използван ензим, не следва да се пускат на пазара, ако ензимът или 
неговото използване не са в съответствие с предложения регламент. Това 
пояснение бе поискано и от ЕП в изменение 15.  

Що се отнася до взаимодействието между предложения регламент относно 
ензимите в храните и Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично 
модифицираните храни и фуражи, ЕП поясни в изменения 7 и 34, че 
процедурите по оценка и одобрение по смисъла на двата регламента следва да 
се проведат едновременно. Принципът на тези изменения е отразен в общата 
позиция (съображение 11 и член 8).  

Съображения 20 и 21 и членове 15 и 17 от общата позиция бяха променени с 
оглед въвеждането на процедурата по регулиране с контрол и привеждането в 
съответствие на предложения регламент с Решение 2006/512/ЕО на Съвета за 
изменение на Решение 1999/468/ЕO за установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. 
Тези разпоредби са в съответствие с изменения 10, 28 и 30 на ЕП.  
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Що се отнася до етикетирането на ензимите в храни, продавани от фирма на 
фирма или директно на крайния потребител, ЕП прие на първо четене редица 
изменения с цел опростяване на разпоредбите за етикетирането. Общата 
позиция включи подобно опростяване. Въпреки различията в структурата и 
формулировката, изискванията за етикетирането на хранителни ензими са в 
голяма степен едни и същи, с изключение на разпоредбата на изменение 21 на 
ЕП, която изисква предоставяне на информация относно „страничните ефекти 
от употребата им в прекомерни количества“, което не е включено в общата 
позиция. Обхватът на разпоредбата на ЕП в споразумение 21, която изисква 
ензимите в храните да се добавят само в доза, която е строго необходима за 
постигането на целта, за която се използват, бе възприет в общата позиция в 
член 7, параграф 2, в която се въведе принципът quantum satis, така както е 
определен в предложения регламент относно добавките в храни. Общата 
позиция отиде по-далеч в опростяването на разпоредбите за етикетирането на 
ензимите в храните, продавани директно на крайния потребител, тъй като тези 
ензими се считат за хранителен продукт и следователно попадат под обхвата на 
разпоредбите за етикетиране на Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането, 
представянето и рекламата на храните (член 12). Измененото предложение на 
Комисията прима основните идеи на измененията на ЕП и отразява 
разпоредбите за етикетиране, одобрени от Съвета, в общата позиция. 

Изменение 31 на ЕП внася изменения в Регламент (ЕО) № 258/97 относно нови 
храни, за да поясни, че хранителните ензими, попадащи в приложното поле на 
предложения регламент относно ензимите в храните, ще бъдат изключени от 
обхвата на регламента относно новите храни. Това изменение е прието в член 
23 на общата позиция. 

Допълнителните преходни мерки, включени в член 18 на общата позиция, 
отразяват напълно изменение 36 на ЕП. 

Изменения, които не са включени в общата позиция, но които Комисията 
е приела в измененото предложение в този си вид или при условие че бъдат 
преформулирани:  

Изменения 2, 8 и 17 подобряват предложението от техническа (като въвеждат 
определение за „ензим“) и редакционна гледна точка и са включени в 
измененото предложение на Комисията. 

ЕП поясни, че предложението за регламент не се прилага по отношение на 
ензими в храните, предназначени за пряка консумация от човека, като 
например ензими за хранителни цели или ензими, използвани като средства за 
подпомагане на храносмилането. Това пояснение съответства на 
предложението на Комисията и следователно бе включено в измененото 
предложение. Съветът не внесе подобно уточнение в общата позиция. 
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По отношение на ензимите, които вече са на пазара, ЕП предлага те да бъдат 
директно прехвърлени в списъка на Общността („ускорена процедура за 
одобрение“), в случай че Европейският орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) е удовлетворен от предходната оценка на безопасността, извършена на 
общностно или национално равнище. Комисията е на мнение, че автоматично 
прехвърляне на хранителни ензими в списъка на Общността, без предварителна 
оценка от страна на ЕОБХ, не е уместно. При все това, при оценка на 
веществата ЕОБХ отчита обикновено всички уместни научни оценки, 
извършени от други органи. В измененото предложение Комисията въведе 
формулировка, с която пояснява, че ЕОБХ може да взема под внимание вече 
съществуващи становища като част от своята оценка.  

3.3. Нови разпоредби, въведени от Съвета 

Общата позиция (член 2) изключва от обхвата на предложения регламент 
ензими в храните, използвани изключително в производството на спомагателни 
вещества, но включва в неговия обхват ензими, използвани за производството 
на нови храни и на ароматизанти. Съветът бе на мнение, че първоначалното 
предложение за изключването на ензимите за ароматизанти не е оправдано 
поради факта, че някои ароматизанти като ароматични заготовки от 
хранителни източници, не са подложени на оценка за безопасност. Комисията 
се опасява, че подобна мярка би била несъразмерна, предвид малкото 
количество ензими, използвани за производството на ароматизанти, които от 
своя страна са добавяни в малки количества в храните. Въпреки това, поради 
факта, че повечето ензими, използвани за производството на ароматизанти, 
изглежда са същите като ензимите, използвани в други храни, това изменение 
не би имало големи практически последици предвид малкия брой засегнати 
ензими и може да бъде прието от Комисията.  

Общата позиция задълбочи вече въведеното в предложението на Комисията 
изискване произведените по различни производствени методи ензими да се 
подлагат на оценка за безопасност преди да се разреши тяхната употреба. 
Общата позиция подсилва предложението, като повтаря съдържанието на едно 
съображение в един от членовете (член 14, параграф 2). Измененото 
предложение на Комисията включи в тази връзка нов член. 

Съветът уточнява в общата позиция принципа, който е вече включен в общото 
законодателство в областта на храните (Регламент (EО) № 178/2002), според 
който правилата по отношение на ензимите в храните ще осигурят ефективното 
функциониране на вътрешния пазар и висока степен на защита на здравето на 
човека и защита на интересите на потребителите, включително справедливи 
практики в търговията с храни, като отчита, където е уместно, опазването на 
околната среда. Тази промяна е в съответствие с предложението за регламент 
относно добавките в храни и със съответните изменения на предложението, 
внесени от ЕП. Комисията може да приеме тази промяна. 

Що се отнася до взаимодействието между предложения регламент относно 
хранителните ензими и Регламент (ЕО) № 1830/2003 по отношение на 
уникалния идентификатор, обозначаващ ГМО, ЕП внесе пояснение в 
съответната разпоредба на предложението. Комисията прие това пояснение в 
измененото предложение. Съветът заличи разпоредбите, отнасящи се до 
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уникалния идентификатор, от съображение 8 и член 7, параграф 2 от общата 
позиция. Това заличаване е технически правилно и може да бъде прието от 
Комисията. 

Съветът включи в общата позиция и нов член 9, в който при необходимост се 
предвижда вземането на тълкувателни решения в рамките на процедурата по 
регулиране, за да се определи дали дадено вещество е ензим в храната или дали 
определена храна принадлежи към категория храна в общностния списък.  

И на последно място, общата позиция изменя Директива 2000/13/ЕО, с оглед 
изключване от етикетите на крайните продукти на веществата, използвани в 
строго необходими количества, като разтворители или среда за ензими, какъвто 
е понастоящем случаят с добавките или ароматизантите. Тази промяна е 
технически правилна. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията е на мнение, че общата позиция напълно отразява ключовите 
елементи на първоначалното предложение и духа на много от измененията на 
Европейския парламент, направени на първо четене. 

Следователно Комисията е съгласна с общата позиция, така както е приета с 
единодушие от Съвета. 
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