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

И НА СЪВЕТА

от

относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства

за влагане във и върху храни, и за изменение на Регламенти на Съвета (ЕИО) 

№ 1576/89 и (ЕИО) № 1601/91, Регламент (ЕО) № 2232/96 и Директива 2000/13/ЕО 

(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 ОВ С 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... (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) Необходимо е Директива 88/388/EИО на Съвета от 22 юни 1988 г. за сближаване на 

законодателствата на държавите-членки относно ароматизантите, предназначени за 

влагане в храни, и изходните материали за тяхното производство1 да бъде 

актуализирана с оглед на техническите и научните новости. В интерес на яснотата и 

ефективността Директива 88/388/ЕИО следва да бъде заменена от настоящия 

регламент.

(2) Решение на Съвета 88/389/ЕИО от 22 юни 1988 г. относно съставянето на 

инвентаризационен списък от Комисията на изходните материали и вещества, 

използвани в производството на ароматизанти2 предвижда съставянето на такъв 

списък в срок от 24 месеца от приемането на регламента. Това решение вече е 

остаряло и следва да бъде отменено.

(3) Директива на Комисията 91/71/ЕИО от 16 януари 1991 г. за допълнение на 

Директива 88/388/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-

членки относно ароматизантите, предназначени за влагане в храни, и изходните 

материали за тяхното производство3 определя правилата за етикетиране на 

ароматизантите. Тези правила се заменят от настоящия регламент и директивата 

следва да бъде отменена.

(4) 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.

                                               

1 OВ L 184, 15.7.1988 г., стр. 61. Директива, последно изменена с Регламент (EО) 
№ 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стp. 1).

2 OВ L 184, 15.7.1988 г., стр. 67.
3 OВ L 42, 15.2.1991 г., стр. 25. 
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(5) С цел защита на здравето на човека настоящият регламент включва ароматизантите, 

изходните материали за тяхното производство и съдържащите ароматизанти храни.

Той следва да включва също някои хранителни съставки с ароматични свойства, 

които се добавят към храните с основната цел да бъде подобрен техният аромат и 

които допринасят значително за наличието в храните на някои естествено 

присъстващи нежелани вещества (наричани по-долу „хранителни съставки с 

ароматични свойства”), изходните материали за тяхното производство и 

съдържащите ги храни.

(6) Сурови хранителни продукти, които не са преминали никаква преработка, и 

несъставни хранителни продукти като подправки, билки, чайове и запарки (напр. 

плодов или билков чай), както и смеси от подправки и/или билки, смеси от чайове и 

смеси за запарване, при условие, че се консумират като такива и/или не се прибавят 

към храни, не попадат в обхвата на настоящия регламент.

(7) Ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства могат да се използват 

само ако отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент. Те трябва 

да бъдат безопасни при употреба, следователно някои ароматизанти следва да бъдат 

подложени на оценка на риска, преди да бъде разрешено използването им в храни.

Тяхната употреба не бива да подвежда потребителя и следователно наличието им в 

храната следва винаги да бъде обозначено чрез подходящо етикетиране.

Подвеждането на потребителя включва, но не се ограничава до въпроси, свързани с 

естеството, свежестта, качеството на използваните съставки, естествения произход 

на продукта или производствения процес или хранителните качества на продукта.

Одобрението на ароматизантите следва да отчита и други фактори, свързани с 

разглеждания въпрос, включително обществени, икономически, свързани с 

традициите, етически и екологични фактори, както и осъществимостта на контрола.
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(8) От 1999 г. насам Научният комитет по храните и впоследствие Европейският орган 

за безопасност на храните („Органът“), създаден с Регламент (ЕО) №178/2002 на 

Европейския парламент и 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 са изразявали становища за редица вещества, 

присъстващи естествено в изходните материали за производството на ароматизанти 

и на хранителни съставки с ароматични свойства, които според Експертния комитет 

по ароматичните вещества към Съвета на Европа предизвикват опасения от 

токсикологично естество. Вещества, за които токсикологичните опасения са 

потвърдени от Научния комитет по храните, следва да се смятат за нежелани 

вещества и като такива не трябва да бъдат добавяни в храни.

(9) Поради това че се срещат естествено в растения, нежеланите вещества може да 

присъстват в ароматични препарати и в хранителни съставки с ароматични свойства.

Растенията се използват традиционно за храна или като хранителни съставки.

Следва да се определят подходящи максимални нива на съдържание на тези 

нежелани вещества в храните, които имат най-голям дял в приема на такива 

вещества от човека, като се вземе предвид както необходимостта от защита на 

здравето на човека, така и неизбежното присъствие на тези вещества в традиционни 

храни.

                                               

1 OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 
№ 575/2006 (OВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).
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(10) Максималните допустими нива на някои естествено присъстващи нежелани 

вещества следва да бъдат определени за храните или категориите храни с най-голям 

прием. Това би позволило на държавите-членки да организират контрол, основан 

върху риска, в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент 

и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел 

осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на 

фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното 

отношение към животните1. Производителите на храни обаче са задължени да вземат 

предвид наличието на такива вещества, когато използват хранителни съставки с 

ароматични свойства и/или ароматизанти за производството на всякакви храни, за да 

се гарантира, че на пазара не се пускат храни, които не са безопасни.

(11) На общностно равнище следва да се въведат разпоредби за забрана или ограничаване 

на използването на определени растителни, животински, микробиологични или 

минерални материали, които предизвикват опасения за здравето на човека, при 

производството на ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства и 

употребата им в производството на храни.

(12) Оценките на риска следва да се извършват от Органа.

                                               

1 OВ L 165, 30.4.2004 г., стp.1. Поправена версия в ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1. 
Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., 
стр. 1).
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(13) С цел осигуряване на хармонизация, оценката на риска и одобряването на 

ароматизантите и изходните материали, подлежащи на оценка, следва да се 

извършват в съответствие с процедурата, установена в Регламент (ЕО) № .../... на 

Европейския парламент и на Съвета от ... за установяване на обща разрешителна 

процедура за добавки в храните, хранителни ензими и ароматизанти в храните1.

(14) Ароматичните вещества са определени химични вещества, които включват 

ароматични вещества, получени чрез химичен синтез или изолирани посредством 

химичен процес, както и естествени ароматични вещества. В ход е програма за 

оценка на ароматичните вещества съгласно Регламент (ЕО) № 2232/96 на 

Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 1996 г. за определяне на 

общностна процедура за ароматичните вещества, използвани или предназначени за 

влагане в или върху храни2. По силата на този регламент в срок от пет години от 

приемането на програмата трябва да се приеме списък на ароматичните вещества. За 

приемането на този списък следва да се определи нов срок. Този списък ще бъде 

предложен за включване в списъка по член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № .../....

(15) Ароматичните препарати са ароматизанти, различни от дефинираните химични 

вещества, получени от материали от растителен, животински или микробиологичен 

произход посредством подходящи физични, ензимни или микробиологични процеси, 

или в суровото състояние на материала, или след преработка за консумация от 

човека. Не е необходимо ароматичните препарати, произведени от храни да бъдат 

подлагани процедура за оценка или одобрение, за да бъдат използвани в храни, 

освен ако има съмнения относно безопасността им. Безопасността на ароматични

препарати, които са произведени от нехранителен материал, обаче, следва да бъде 

подложена на оценка и одобрение.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16673/07.
1 ОВ: Моля въведете съответната референция за ОВ.
2 OВ L 299, 23.11.1996 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.
 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16673/07.
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(16) Регламент (ЕО) № 178/2002 дефинира храната като всяко вещество или продукт, 

независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който 

е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. Материали от 

растителен, животински и микробиологичен произход, за които може да се докаже в 

задоволителна степен, че са били използвани за производството на ароматизанти, се 

смятат за хранителни материали за тази цел, дори някои от тези изходни материали 

като например палисандър и ягодови листа да не се използват за храна сами по себе 

си. Не е необходимо те да се подлагат на оценка.

(17) По същия начин термично преработените ароматизанти, произведени от храни при 

точно определени условия, не е необходимо да бъдат подлагани на оценка или 

процедура за одобрение, за да бъдат използвани в храни, освен ако няма съмнения 

относно безопасността им. Безопасността на термично преработените ароматизанти, 

произведени от нехранителен материал или несъответстващи на определени условия 

за производство обаче следва да бъдат подлагани на оценка и одобрение.

(18) 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 храни1, определя процедура за оценка на безопасността и одобрение на 

пушилни ароматизанти и има за цел да установи списък на първични пушечни 

кондензати и първични смолни фракции, чиято употреба е разрешена, а на всички 

останали е забранена.

(19) Ароматичните прекурсори от рода на въглехидрати, олигопептиди и аминокиселини 

придават аромат на храните посредством химични реакции, които се получават в 

хода на преработката на храните. Ароматичните прекурсори, произведени от храни, 

не е необходимо да бъдат подлагани на оценка или разрешителна процедура, за да 

бъдат използвани в храни, освен ако няма съмнения относно безопасността им.

Безопасността на ароматичните прекурсори, които са произведени от нехранителен 

материал, обаче, следва да бъде подложена на оценка и одобрение.

                                               

1 OВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1.
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(20) Други ароматизанти, които не се включват в определенията на споменатите по-горе 

ароматизанти, могат да бъдат използвани в или върху храни, след като бъдат 

подложени на оценка и процедура за одобрение. Такъв пример са ароматизантите, 

получени чрез загряване на олио или мазнина за много кратко време до много висока 

температура, за да се получи наподобяващ скара аромат.

(21) Материали от растителен, животински, микробиологичен или минерален произход, 

различни от храни, могат да бъдат разрешени за производството на ароматизанти, 

след като безопасността им бъде подложена на научна оценка. Може да се наложи 

разрешаване на употребата само на определени части от материала или на

определяна на условия за употреба.

(22) Ароматизантите могат да съдържат добавки в храни, разрешени от Регламент (ЕО) 

№ .../... относно добавките в храни1 и/или други хранителни съставки за 

технологични цели от рода на съхранение, стандартизиране, разреждане или 

разтваряне и стабилизиране. 

(23) Ароматизант или изходен материал, който попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 

1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно 

генетично модифицираните храни и фуражи2, следва да бъде предмет на процедура 

на одобрение съгласно този регламент по отношение на оценката на безопасността 

на генетичното изменение, а окончателното разрешение на ароматизанта или 

изходния материал следва да се предостави в съответствие с настоящия регламент.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16675/07.
1 ОВ: Моля въведете съответната референция за ОВ.
2 OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1981/2006 на 

Комисията (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 99).
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(24) За ароматизантите остават в сила общите задължения за етикетиране, предвидени в 

Директива 2000/13/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за 

сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, 

представянето и рекламата на храните1 и, според случая, в Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета 

от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично 

модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично 

модифицирани продукти2. Освен това в настоящия регламент следва да бъдат 

включени специфични разпоредби относно етикетирането на ароматизантите, 

продавани като такива на производителите или на крайните потребители.

(25) Ароматичните вещества или ароматичните препарати следва да се етикетират като 

„естествени“ само ако отговарят на определени критерии, които гарантират, че 

потребителите няма да бъдат заблуждавани.

                                               

1 OВ L 109, 6.5.2000 г., стp.29. Директива, последно изменена с Директива 2007/68/ЕО 
на Комисията (ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр.11).

2 OВ L 268, 18.10.2003 г., стp. 24.
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(26) Конкретни изисквания към информацията следва да гарантират, че потребителите 

няма да бъдат подвеждани по отношение на изходния материал, използван за 

производството на естествени ароматизанти. По-специално, ако терминът 

„естествен“ се използва за описването на аромат, използваните ароматични съставки 

следва да имат изцяло естествен произход. Освен това източникът на ароматизантите 

следва да бъде отбелязан на етикета, освен ако посочените изходни материали не се 

разпознават в аромата или вкуса на храната. Ако е споменат изходен материал, най-

малко 95 % от ароматичната съставка следва да бъде получена от него. Оставащите 

най-много 5 % могат да се използват само за стандартизиране или, например за 

придаване на по-свеж, пикантен, зрял или зелен оттенък на ароматизанта. Когато по-

малко от 95 % от ароматичната съставка е от посочения изходен материал, но 

неговият аромат все още се разпознава, изходният материал следва да се посочи, 

като се упомене, че са вложени и други естествени ароматизанти, напр. какаов 

екстракт, към който са вложени други естествени ароматизанти за придаване на 

бананова нотка на аромата. Когато в описанието на естествен ароматизант е указан 

изходен материал, частта от ароматичната съставка, която не произхожда от този 

източник, не следва да възпроизвежда или имитира аромата на указания източник.

(27) Потребителите следва да бъдат информирани, ако пушеният вкус на определена 

храна се дължи на добавянето на пушилни ароматизанти. Съгласно Директива 

2000/13/ЕО, етикетирането не следва да заблуждава потребителя за това дали 

продуктът е опушен по традиционния начин с естествен пушек или е обработен с 

пушилни ароматизанти. Необходимо е Директива 2000/13/ЕО да бъде съгласувана с 

определенията на ароматизанти, пушилни ароматизанти и термина „естествени“ за 

описанията на ароматизантите, залегнали в настоящия регламент.
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(28) Информацията за потреблението и използването на ароматични вещества е от 

решаващо значение за оценката на безопасността им за здравето на човека. Ето защо 

следва редовно да се проверява количеството ароматични вещества, добавяни към 

храните.

(29) Необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент следва да бъдат приети 

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.

(30) По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за изменение 

на приложенията към настоящия регламент и за приемане на подходящи преходни 

мерки по отношение на съставянето на общностен списък. Тъй като тези мерки са от 

общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 

регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те 

трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, 

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

(31) Когато поради наложителни причини за спешност, сроковете, които обикновено са 

приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат 

спазени, Комисията следва да може да прибегне до процедурата по спешност, 

предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО за приемането на мерки, 

описани в член 8, параграф 2 и за изменения на приложения ІІ―V към настоящия 

регламент.

                                               

1 OВ L 184, 17.7.1999, стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 
22.7.2006 г., стр.11).
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(32) Доколкото е необходимо, приложения ІІ―V към настоящия регламент следва да 

бъдат адаптирани към научно-техническия прогрес, като се отчита информацията, 

предоставяна от производители и потребители на ароматизанти и/или получена от 

държавите-членки в процеса на наблюдение и контрол. 

(33) За да се развие и актуализира законодателството на Общността относно

ароматизантите по пропорционален и ефективен начин, е необходимо да се събират 

данни, да се обменя информация и да се координира работата между държавите-

членки. За тази цел може да бъде полезно да се предприемат проучвания по 

конкретни въпроси с оглед улесняването на процеса на вземане на решения.

Целесъобразно е тези проучвания да бъдат финансирани от Общността в рамките на 

бюджетната процедура. Финансирането на такива мерки е уредено от Регламент 

(ЕО) № 882/2004.

(34) До съставянето на общностния списък следва да се предвидят мерки за оценка и 

одобряване на ароматичните вещества, които не попадат в обхвата на програмата за 

оценка, предвидена в Регламент (ЕО) № 2232/96. Ето защо следва да бъде определен 

преходен режим. При този режим подобни ароматизанти следва да бъдат оценявани 

и одобрявани съгласно процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № .../.... При все 

това не следва да се прилагат предвидените в този регламент срокове за приемане на 

становище от Органа и за представяне от Комисията на проект за регламент, 

изменящ общностния списък, пред Постоянния комитет по проблемите на 

хранителната верига и здравето на животните, тъй като следва да се отдаде 

приоритет на постоянната програма за оценяване. 

                                               

 ОВ: Моля въведете номера на документ 16673/07.
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(35) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно установяване на общностни 

разпоредби относно употребата на ароматизанти и някои хранителни съставки с 

ароматични свойства във или върху храни, не може да бъде постигната в достатъчна 

степен от държавите-членки и следователно, в името на пазарното единство и

високото ниво на защита на потребителя, може да бъде постигната по-добре на 

общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа 

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

пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля 

необходимото за постигането на тази цел.

(36) Необходимо е Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета от 29 май 1989 г. относно 

установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на 

спиртните напитки1 и Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. 

относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето 

на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани 

коктейли от лозаро-винарски продукти2 да бъдат адаптирани с някои нови 

определения, предвидени в настоящия регламент. 

(37) Регламенти (ЕИО) № 1576/89, (ЕИО) № 1601/91, (ЕО) № 2232/96 и Директива 

2001/13/ЕО следва съответно да бъдат изменени.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

                                               

1 OВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване 
от 2005 г.

2 OВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване 
от 2005 г.
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ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет

Настоящият регламент определя правила относно ароматизантите и хранителните съставки с 

ароматични свойства за влагане във или върху храни, за да гарантира ефективното 

функциониране на вътрешния пазар и високото ниво на защита на здравето на човека и 

интересите на потребителите, в това число и практиките за лоялна търговия с храни, като 

при необходимост се взема под внимание опазването на околната среда.

За тези цели настоящият регламент предвижда:

а) общностен списък с ароматизанти и изходни материали за тяхното производство, 

одобрени за употреба във или върху храни, изложен в приложение І („общностният 

списък“);

б) условия за влагането на ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства

във или върху храни;

в) правила за етикетирането на ароматизантите.



16677/07 MN/rou 15
DG I BG

Член 2
Обхват

1. Настоящият регламент се прилага за:

а) ароматизанти, които се използват или са предназначени за използване в или 

върху храни, без да се засягат специфичните разпоредби, определени в 

Регламент (ЕО) № 2065/2003;

б) хранителни съставки с ароматични свойства;

в) храни, съдържащи ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични 

свойства;

г) изходни материали за производството на ароматизанти и/или изходни 

материали за производството на хранителни съставки с ароматични свойства.

2. Настоящият регламент не се прилага за:

а) вещества, които имат изключително сладък, кисел или солен вкус;

б) сурови храни;

в) несъставни храни и смеси от подправки и/или билки, смеси от чайове и смеси 

за запарване сами по себе си при условие, че не се използват като хранителни 

съставки.

Член 3
Определения

1. За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в 

Регламенти (EО) № 178/2002 и (EО) № 1829/2003.
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2. За целите на настоящия регламент се прилагат и следните определения:

а) „ароматизанти“ означава продукти, които:

i) не са предназначени за консумация като такива, а се влагат в храни, за да 

им придадат мирис и/или вкус;

ii) са произведени или се състоят от следните категории: ароматични

вещества, ароматични препарати, термично преработени ароматизанти, 

пушилни ароматизанти, ароматични прекурсори или други ароматизанти 

или смеси от тях;

б) „ароматично вещество“ означава определено химическо вещество със свойства 

на ароматизант;

в) „естествено ароматично вещество“ означава ароматично вещество, получено 

посредством подходящи физични, ензимни или микробиологични процеси от 

материали от растителен, животински или микробиологичен произход или в 

суровото им състояние, или след преработка за консумация от човека 

посредством един или повече от традиционните процеси за приготвяне на 

храни, изброени в приложение ІІ. Естествените ароматични вещества 

съответстват на естествено срещащите се вещества и се откриват в природата;

г) „ароматичен препарат“ означава продукт, различен от ароматично вещество, 

получен от:

i) храни посредством подходящи физични, ензимни или микробиологични 

процеси или в сурово състояние на материала, или след преработка за 

човешка консумация посредством един или повече от традиционните 

процеси за приготвяне на храни, изброени в приложение ІІ;
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и/или

ii) материали от растителен, животински или микробиологичен произход, 

различни от храни, посредством подходящи физични, ензимни или 

микробиологични процеси, като материалът е взет като такъв или е 

изготвен посредством един или повече традиционни процеса за 

приготвяне на храни, описани в приложение ІІ;

д) „термично преработен ароматизант“ означава продукт, получен след топлинна 

обработка от смес от съставки, които сами по себе си нямат задължително 

ароматични свойства и от които поне една съдържа азот (амино), а другата е 

редуцираща захар; съставките за производство на термично преработени 

ароматизанти могат да бъдат:

i) храни

и/или

ii) изходни материали, различни от храни;

е) „пушилен ароматизант“ означава продукт, получен чрез фракциониране и 

пречистване на кондензирал пушек, произвеждащ първични пушилни 

кондензати, първични смолни фракции и/или производни пушилни 

ароматизанти, определени в член 3, точки 1, 2 и 4 от Регламент (EО) № 

2065/2003;
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ж) „ароматичен прекурсор“ означава продукт, който не е задължително сам по 

себе си да притежава ароматични свойства, съзнателно добавен към храните с 

единствената цел да произведе аромат чрез разграждане или реакция с други 

компоненти при преработката на храните; може да се получи от:

i) храни

и/или

ii) изходни материали, различни от храни;

з) „други ароматизанти“ означава ароматизанти, добавени или предназначени за 

добавяне към храни, за да им придадат мирис или вкус и които не попадат в 

обхвата на определенията по букви от б) до ж);

и) „хранителна съставка с ароматични свойства“ означава хранителна съставка, 

различна от ароматизантите, която може се добави към храната с основната цел 

да бъде подобрен или променен нейният аромат и която допринасят значително 

за наличието в храната на някои естествено присъстващи нежелани вещества;
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й) „изходен материал“ означава материал от растителен, животински, 

микробиологичен или минерален произход, от който се произвеждат 

ароматизанти или хранителни съставки с ароматични свойства; това могат да 

бъдат:

i) храни

или

ii) изходни материали, различни от храни;

к) „подходящ физичен процес“ означава физичен процес, който не променя 

целенасочено химичното естество на съставките на ароматизантите и не 

включва, inter alia, употреба на монокислород, озон, неорганични 

катализатори, метални катализатори, органометални реагенти и/или UV лъчи.

3. По смисъла на определенията по параграф 2, букви г), д), ж) и й) изходните 

материали, за които са налице съществени доказателства за употреба в 

производството на ароматизанти, се считат за храни за целите на настоящия 

регламент.

4. Ароматизантите могат да съдържат добавки в храни, разрешени от Регламент (ЕО) 

№ .../... относно добавките в храни и/или други хранителни съставки за 

технологични цели.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16675/07.
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ГЛАВА II

УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА НА АРОМАТИЗАНТИ, 

ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ С АРОМАТИЧНИ СВОЙСТВА И 

ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ

Член 4

Общи условия за употреба на ароматизанти и 

хранителни съставки с ароматични свойства

Само ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, които отговарят на 

следните условия, могат да се влагат във или върху храни:

а) въз основа на наличните научни доказателства, да не създават заплаха за здравето на 

потребителите и

б) тяхната употреба да не заблуждава потребителя.

Член 5

Забрана на ароматизанти 

и/или храни, които не отговарят на изискванията

Никой не може да пуска на пазара ароматизант или каквато и да е храна, в която се съдържа 

такъв ароматизант и/или хранителни съставки с ароматични свойства, чиято употреба не е 

съобразена с настоящия регламент.
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Член 6

Наличие на определени вещества

1. Веществата, изброени в част А от приложение ІІІ, не се добавят като такива към 

храните.

2. Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1576/89, максималните 

допустими нива на определени вещества, естествено налични в ароматизанти и/или 

хранителни съставки с ароматични свойства, в съставните храни, изброени в част Б 

от приложение ІІІ, не трябва да бъдат надвишавани в резултат на употребата на 

ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства във и върху тези 

храни. Максималните нива на веществата, посочени в приложение ІІІ, се прилагат за 

храните във вида, в който се продават, освен ако не е посочено друго. Чрез 

дерогация от този принцип за изсушените и/или концентрирани храни, които трябва 

да бъдат възстановени, максималните нива се прилагат към храната, възстановена 

съгласно инструкциите върху етикета, като се вземе под внимание минималният 

фактор на разреждане.

3. Подробни правила за прилагането на параграф 2 могат да бъдат приети в 

съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2, след като 

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) изрази становището си, 

когато това е необходимо.
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Член 7

Използване на определени изходни материали

1. Изходните материали, изброени в част А на приложение ІV, не се използват за 

производството на ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства.

2. Ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства, произведени от 

изходни материали, които са изброени в част Б на приложение ІV, могат да се 

използват само при условията, посочени в това приложение.

Член 8

Ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, 

за които не се изисква оценка и одобрение

1. Следните ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства могат да се 

влагат във или върху храни без оценка и одобрение съгласно настоящия регламент, 

при условие че са в съответствие с член 4:

а) ароматични препарати, посочени в член 3, параграф 2, буква г), подточка i);
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б) термично преработени ароматизанти, посочени в член 3, параграф 2, буква д,

подточка i), които отговарят на условията за производство на термично 

преработени ароматизанти и на максималните нива на определени вещества в 

термично преработените ароматизанти, определени в приложение V.

в) ароматични прекурсори, посочени в член 3, параграф 2, буква ж), подточка i);

г) хранителни съставки с ароматични свойства.

2. Независимо от разпоредбите на параграф 1, ако Комисията, държава-членка или 

Органът изразят съмнение относно безопасността на ароматизант или хранителна 

съставка с ароматични свойства, посочени в параграф 1, Органът извършва оценка 

на риска на този ароматизант или тази хранителна съставка с ароматични свойства.

В такъв случай членове 4―6 от Регламент (ЕО) № .../... се прилагат mutatis 

mutandis.Ако е необходимо, след като Органът представи своето становище, 

Комисията приема мерки, които са предназначени да изменят несъществени 

елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му в съответствие 

с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3. Когато е 

уместно, такива мерки се определят в приложения ІІІ, ІV и/или V. Поради 

наложителни причини за спешност Комисията може да прибегне до процедурата по 

спешност, посочена в член 21, параграф 4.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16673/07.
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ГЛАВА III

ОБЩНОСТЕН СПИСЪК С АРОМАТИЗАНТИ И ИЗХОДНИ 

МАТЕРИАЛИ, ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБА ВЪВ ИЛИ ВЪРХУ 

ХРАНИ

Член 9

Ароматизанти и изходни материали, 

за които се изисква оценка и одобрение

Настоящата глава се прилага за:

а) ароматични вещества;

б) ароматични препарати, посочени в член 3, параграф 2, буква г), подточка ii);

в) термично преработени ароматизанти, получени чрез нагряване на съставките, които 

изцяло или отчасти попадат в обхвата на член 3, параграф 2, буква д), подточка ii), 

или за които не са изпълнени условията за производство на термично преработени

ароматизанти и/или максимално допустимите нива на някои нежелани вещества, 

посочени в приложение V

г) ароматични прекурсори, посочени в член 3, параграф 2, буква ж), подточка ii);

д) други ароматизанти, посочени в член 3, параграф 2, буква з);

е) изходни материали, различни от храните, посочени в член 3, параграф 2, буква й), 

точка ii).
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Член 10

Общностен списък с ароматизанти и изходни материали

От ароматизантите и изходните материали, посочени в член 9, единствено включените в 

общностния списък могат да се пускат на пазара като такива и да се използват в или върху 

храни в съответствие с условията на употреба, предвидени в него, където това е приложимо.

Член 11

Включване на ароматизанти и изходни материали 

в общностния списък

1. Ароматизант или изходен материал може да бъде включен в общностния списък

съгласно процедурата, определена в Регламент (ЕО) № .../... само ако отговаря на 

условията, определени в член 4 от настоящия регламент.

2. Вписването на ароматизант или изходен материал в общностния списък се посочва:

а) идентификацията на ароматизанта или одобрения изходен материал;

б) ако е необходимо, условията, при които ароматизантът може да се използва.

3. Общностният списък се изменя в съответствие с процедурата, посочена в Регламент 

(ЕО) № .../... .

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16673/07.
 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16673/07.
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Член 12

Ароматизанти или изходни материали,

 попадащи в обхвата на Регламент (EО) № 1829/2003

Ароматизант или изходен материал, попадащ в обхвата на Регламент (ЕО) № 1829/2003, 

може да бъде включен в общностния списък в приложение І съгласно настоящия регламент 

само когато за същия е издадено разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 13

Тълкувателни решения

Когато е необходимо, съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2, 

може да бъде взето решение:

а) дали дадено вещество или смес от вещества, материали или видове храни попада в 

категориите по член 2, параграф 1;

б) в коя конкретна категория от изброените в член 3, параграф 2, букви б)―й) попада 

дадено вещество.

в) дали определен продукт спада към категория храна или представлява храна, 

посочена в приложение І или приложение ІІІ, част Б.



16677/07 MN/rou 27
DG I BG

ГЛАВА IV

ЕТИКЕТИРАНЕ

Член 14

Етикетиране на ароматизанти, 

които не са предназначени за продажба на крайния потребител

1. Ароматизанти, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, могат 

да бъдат продавани само ако отговарят на изискванията за етикетиране, предвидено 

в членове 15 и 16, което трябва да е лесно видимо, ясно четливо и незаличимо.

Информацията, предвидена в член 13, е на език, лесно разбираем за купувачите.

2. На своя територия държавата-членка, в която продуктът се продава, може, в 

съответствие с Договора, да постанови информацията, предвидена в член 15, да бъде 

предоставена на един или повече официални езици на Общността, които се 

определят от тази държава-членка. Това не изключва възможността такава 

информация да бъде дадена на няколко езика.
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Член 15

Общи изисквания за етикетирането на ароматизанти, 

които не са предназначени за продажба на крайния потребител

1. Когато ароматизанти, които не са предназначени за продажба на крайния 

потребител, се продават поединично или смесени помежду си и/или смесени с други 

хранителни съставки, и/или към тях са добавени други вещества съгласно член 3, 

параграф 4, опаковката или контейнерите им носят следната информация:

а) търговското описание: или думата „ароматизант“, или по-конкретно название 

или описание на ароматизанта;

б) указанието „за употреба в храни“ или „за ограничена употреба в храни “, или 

специфични указания за неговото предназначение за употреба в храни;

в) ако е необходимо, специални условия на съхранение и/или употреба;

г) маркировка, идентифицираща партидата;

д) списък в низходящ ред на теглото на:

i) категориите налични ароматизанти, както и

ii) наименованията на всяко едно от другите вещества или материали в 

продукта и, където е целесъобразно, техните Е-номера;

е) името или търговското наименование и адреса на производителя, опаковчика 

или продавача;
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ж) указание за максималното количество на всеки съставен елемент или група 

съставни елементи, предмет на количествено ограничение в храната, и/или 

подходяща информация с ясни и лесно разбираеми термини, позволяващи на 

купувача да съблюдава настоящия регламент или друго съответно

законодателство на Общността;

з) нетното количество;

и) датата на минималния срок на трайност или годност;

й) когато е подходящо, информация относно ароматизанта или други вещества, 

посочени в настоящия член и изброени в приложение III а на Директива 

2000/13/ЕО по отношение на обозначението на съставките в храните.

2. Чрез дерогация от параграф 1 информацията, изисквана съгласно букви д) — ж) от 

същия параграф, може да фигурира само в отнасящите се до пратката документи, 

които трябва да бъдат представени предварително или едновременно с доставката, 

при условие че указанието „не е за продажба на дребно“ присъства на лесно видима 

част от опаковката или контейнера на въпросния продукт.

3. Чрез дерогация от параграф 1, когато ароматизантите се доставят в цистерни, цялата 

информация може да фигурира само върху придружаващите документи, които се 

отнасят до пратката и се представят с заедно с нея.

Член 16

Специфични изисквания за използването на термина „естествен“

1. Ако терминът „естествен“ се използва за описването на ароматизант в търговското 

описание, посочено в член 15, параграф 1, буква а), се прилагат разпоредбите на 

параграфи 2―6.
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2. Терминът „естествен“ може да се използва за описването на ароматизант само ако 

ароматичната съставка се състои единствено от ароматични препарати и/или 

естествени ароматични вещества.

3. Терминът „естествено ароматично вещество(а)“ може да се използва само за 

ароматизанти, в които ароматичната съставка се състои изключително от естествени 

ароматични вещества.

4. Терминът „естествен“ може да бъде използван в комбинация с посочване на храни, 

категории храни или ароматични източници от растителен или животински 

произход, само ако ароматичната съставка е получена изключително или най-малко 

в 95 тегловни % (w/w) от посочения изходен материал. Ароматичната съставка, 

получена от други изходни материали, която не може да надхвърля 5 тегловни % 

(w/w), не трябва да наподобява аромата на посочения изходен материал.

Описанието гласи: „естествен <<храна(и) или категория храни или източник(ци)>>

ароматизант“.

5. „естествен <<храна(и) или категория храни или източник(ци)>> ароматизант с други 

естествени ароматизанти“ може да се използва само ако ароматичната съставка е 

частично извлечена от посочения изходен материал, чийто аромат лесно се 

разпознава.

6. Терминът „естествен ароматизант“ може да се използва само ако ароматичната 

съставка е извлечена от различни изходни материали и посочването на изходните 

материали не би се отразило на аромата или вкуса им.



16677/07 MN/rou 31
DG I BG

Член 17

Етикетиране на ароматизанти,

 предназначени за продажба на крайния потребител

1. Без да се засягат разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО, Директива 89/396/ЕИО на 

Съвета от 14 юни 19898 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи 

партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт1 и Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003, ароматизанти, които се продават поединично или смесени помежду си 

и/или смесени с други хранителни съставки, и/или към които са добавени други 

вещества, и които са предназначени за продажба на крайния потребител, могат да се 

предлагат на пазара само ако върху опаковката им е обозначено указанието „за 

употреба в храни“ или „за ограничена употреба в храни“, или по-конкретни указания 

за предназначената им употреба в храни, които трябва да бъдат лесно видими, ясно 

четливи и незаличими.

2. Ако терминът „естествен“ се използва за описанието на ароматизант в търговското 

наименование, посочено в член 15, параграф 1, буква а), се прилагат разпоредбите на 

член 16.

Член 18

Други изисквания за етикетиране

Членове 14―17 се прилагат, без да се засягат по-подробни или по-изчерпателни законови, 

подзаконови или административни разпоредби, отнасящи се до теглото и мерките или 

приложими към представянето, класификацията, опаковането и етикетирането на опасни 

вещества и препарати, или приложими към транспорта на такива вещества.

                                               

1 OВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21. Директива, последно изменена с Директива 92/11/EИО 
(OВ L 65, 11.3.1992 г., стр. 32).
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ГЛАВА V

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛАГАНЕ

Член 19

Отчетност на стопанските субекти в хранителната промишленост

1. По искане на Комисията производителите или потребителите на дадено ароматично

вещество или техни представители я информират за количеството от това вещество, 

добавено към храни в Общността за период от 12 месеца, както и за нивото на 

употребата му за специфични категории храни в Общността. Комисията предоставя 

тази информация на разположение на държавите-членки.

2. За вече одобрен съгласно настоящия регламент ароматизант, който е произведен 

чрез производствени методи или изходни материали, значително отличаващи се от 

тези, включени в оценката на риска от Органа, преди да пусне ароматизанта на 

пазара, производителят или потребителят предоставя на Комисията данните, 

необходими на Органа, за да извърши оценка на ароматизанта относно променения 

производствен метод или характеристики.

3. Производител или потребител на ароматизант и/или изходни материали информира 

незабавно Комисията за всяка нова научна или техническа информация, която би 

могла да повлияе на оценката за безопасност на ароматизанта и/или изходните 

материали.

4. Подробни правила за прилагането на параграф 1 се приемат в съответствие с 

процедурата по регулиране, предвидена в член 21, параграф 2.
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Член 20

Мониторинг и доклади от държавите-членки

1. Държавите-членки въвеждат системи за мониторинг върху потреблението и 

употребата на ароматизанти, включени в общностния списък, и върху потреблението 

на веществата, изброени в приложение ІІІ, чрез основан на риска подход и докладват 

на подходящи периоди констатациите си на Комисията и на Органа.

2. След консултация с Органа държавите-членки приемат обща методология за 

събиране на информация относно потреблението и употребата на ароматизантите, 

включени в общностния списък, както и на веществата, изброени в приложение ІІІ, 

съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2 в срок до .... 

Член 21

Комитет

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

верига и здравето на животните („Комитетът“).

2. При позоваване на настоящият 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/EО, се определя на три 

месеца.

                                               

 Две години от влизането в сила на настоящия регламент.
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3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 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, 2, 4 и 6, 

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

член 8 от него.

Член 22

Изменения към приложения ІІ―V

Измененията към приложения ІІ―V на настоящия регламент, отразяващи научно-

техническия прогрес, които имат за цел да изменят несъществени елементи от регламента, се 

приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 

3, след становище от Органа, когато това е необходимо.

Поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по

спешност, посочена в член 21, параграф 4.

Член 23

Общностно финансиране на хармонизирани политики

Правното основание за финансирането на мерки, произтичащи от настоящия регламент, е 

член 66, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 882/2004.
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ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Отмяна

1. Директива 88/388/ЕИО, Решение 88/389/ЕИО и Директива 91/71/ЕИО се отменят 

считано от ... .

2. Регламент (ЕО) № 2232/96 се отменя от датата на прилагане на списъка, посочен в 

член 2, параграф 2 от настоящия регламент.

3. Позоваванията на отменените актове се считат за позовавания на настоящия 

регламент.

Член 25

Въвеждане на списък на ароматичните вещества 

в общностния списък с ароматизанти

 и изходни материали, и преходен режим

1. Общностният списък се създава чрез включване на списъка на ароматични вещества, 

посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96 в приложение І на 

настоящия регламент към момента на приемането му. 

                                               

 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
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2. До съставянето на общностния списъксе прилага Регламент (ЕО) № .../... за оценка и 

одобрение на ароматичните вещества, които не попадат в обхвата на програмата за 

оценка, предвидена в член 4 от Регламент (ЕО) № 2232/96.

Чрез дерогация от тази процедура сроковете от шест и девет месеца, посочени в член 

5, параграф 1 и член 7 от Регламент (ЕО) № .../... не се прилагат за такава оценка и 

одобрение.

3. Всички подходящи преходни мерки, предназначени да изменят несъществени 

елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в 

съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, 

параграф 3.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера на документ 16673/07.
 ОВ: Моля въведете номера на документ 16673/07.
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Член 26

Изменение на Регламент (ЕИО) № 1576/89

Регламент (ЕИО) № 1576/89 се изменя, както следва:

1. Член 1, параграф 4, буква м) се изменя, както следва:

а) В точка 1, буква а) втората алинея се заменя със следния текст:

„В допълнение могат да се използват други ароматични вещества, определени в 

член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № .../... на Европейския 

парламент и на Съвета от ... относно ароматизантите и определени хранителни 

съставки с ароматични свойства за влагане във и върху храни1 и/или ароматни 

растения или части от тях, но органолептичните характеристики на хвойната 

трябва да бъдат доловими, дори и понякога да са отслабени;“

____________________

¹ OВ L ……"

б) Точка 2, буква a) се заменя със следното:

„Напитката може да се нарича „джин“, ако е произведена чрез ароматизиране 

на органолептично подходящ етилов алкохол от земеделски произход 

посредством ароматични вещества, определени в член 3, параграф 2, буква б) 

от Регламент (ЕО) № …/... и/или ароматични препарати, определени в член 3, 

параграф 2, буква г) от същия регламент, така че вкусът на хвойната да 

преобладава;“

                                               

 ОВ: Моля въведете номера, датата и референцията за ОВ на настоящия регламент
 ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент.
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в) В точка 2, буква б) първата алинея се заменя със следния текст:

„Напитката може да се нарича „дестилиран джин“, ако е произведена 

единствено чрез редестилация на органолептично подходящ етилов алкохол от 

земеделски произход с подходящо качество с първоначално алкохолно 

съдържание най-малко 96 об. % в аламбик, обикновено използван за 

производство на джин, при наличие на хвойнов плод и други естествени 

растителни продукти, при условие че вкусът на хвойната преобладава.

Терминът „дестилиран gin“ се отнася също за смес от продукта на такава 

дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, 

чистота и алкохолно съдържание. Ароматичните вещества и/или ароматичните 

препарати, посочени в буква а), могат също така да бъдат използвани за 

ароматизиране на дестилиран gin. London gin е вид дестилиран gin.“

2. В член 1, параграф 4, буква н), точка 1) втора алинея се заменя със следното:

„Допълнително могат да бъдат използвани други ароматични вещества, определени 

в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № …/... и/или ароматични

препарати, определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент, но трябва 

да преобладава вкусът на кимион.“

3. В член 1, параграф 4, буква п) първата алинея се заменя със следното:

„Спиртни напитки с преобладаващ горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на 

етилов алкохол от земеделски произход с ароматични вещества, определени в член 

3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № …/... и/или ароматични препарати, 

определени в член 3, параграф 2, буква г) от същия регламент.“

                                               

 ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент.
 ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент.
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4. В член 1, параграф 4, буква у) първата алинея се заменя със следното:

„Спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски 

произход с аромат на карамфил и/или канела, чрез един от следните процеси:

мацерация и/или дестилация, редестилация на алкохолната напитка при наличие на 

части от горепосочените растения, добавяне на ароматични вещества, определени в 

член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № …/..., на карамфил или канела, 

или чрез комбинация от тези методи.“

5. В член 4, параграф 5 първата и втората алинея, с изключение на списъците в букви а) 

и б), се заменят със следното:

„Единствено естествени ароматични вещества и ароматични препарати, определени 

в член 3, параграф 2, букви в) и г) от Регламент (ЕО) № …/..., могат да се използват 

за производството на спиртните напитки, определени в член 1, параграф 4, освен в 

случая на тези, определени в член 1, параграф 4, букви м), н) и п).

Ароматичните вещества, определени в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент 

(ЕО) № …/... обаче са разрешени за използване в ликьорите, с изключение на 

посочените по-долу.“ 

                                               

 ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент.
 ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент.
 ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент.
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Член 27

Изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91

Член 2, параграф 1 се изменя както следва:

1. В буква а), трето тире, първо подтире се заменя със следното: 

“− ароматични вещества и/или ароматични препарати, определени в член 3, 

параграф 2, букви б) и г) от Регламент (EО) № .../... на Европейския парламент 

и на Съвета от ... относно ароматизантите и определени хранителни съставки с 

ароматични свойства за влагане във и върху храни¹ и/или;“

____________________

¹ OВ L ……“;

2. В буква б), второ тире, първо подтире се заменя със следното: 

“− ароматични вещества и/или ароматични препарати, определени в член 3, 

параграф 2, букви б) и г) от Регламент (EО) № …/... и/или;“

3. В буква в), второ тире, първо подтире се заменя със следното: 

“− ароматични вещества и/или ароматични препарати, определени в член 3, 

параграф 2, букви б) и г) от Регламент (EО) № …/... и/или;“

                                               

 ОВ: Моля въведете номера, датата и референцията за ОВ на настоящия регламент.
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Член 28

Изменение на Регламент (ЕИО) № 2232/96

Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2232/96 се заменя със следния текст:

“1. Списъкът на ароматичните вещества, посочен в член 2, параграф 2, се приема 

съгласно процедурата по член 7 най-късно до 31 декември 2008 г.“.

Член 29

Изменения на Директива 2000/13/ ЕО

В Директива 2000/13/ЕО приложение ІІІ се заменя със следното:

„Приложение ІІІ

ОБОЗНАЧАВАНЕ НА АРОМАТИЗАНТИТЕ В СПИСЪКА НА СЪСТАВКИТЕ

1. Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, ароматизантите се обозначават с

термините:

– „ароматизанти“ или специфично наименование или описание на ароматизанта, 

ако ароматичната съставка съдържа ароматизанти, определени в член 3, 

параграф 2, букви б), в), г), д), е), ж) и з) от Регламент (ЕО) № .../... на 

Европейския парламент и на Съвета от ... относно ароматизантите и 

определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във и върху 

храни;
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– „пушилни ароматизанти“, ако ароматичната съставка съдържа ароматизанти, 

определени в член 3, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № .../... и придава 

пушен аромат на храната.

2. Използването на термина „естествен“ за описание на ароматизанти е в съответствие 

с член 14 от Регламент (ЕО) № …/... .

____________________

¹ ОВ L ……“.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент.
 ОВ: Моля въведете номера, датата и съответното позоваване на ОВ на настоящия 

регламент. 
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Член 30

Влизане в сила

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

вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ....

Членове 10, 26 и 27 се прилагат от датата на прилагането на общностния списък.

Член 22 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Храни, които законно са пуснати на пазара или етикетирани преди ... и не са в съответствие 

с настоящия регламент, могат да бъдат продавани до датата на минималната им трайност или 

годност за консумация.

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

държави членки.

Съставено в Брюксел

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

                                               

 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общностен списък с ароматизанти и изходни материали, 

одобрени за влагане във или върху храни



16677/07 MN/rou 1
ПРИЛОЖЕНИЕ II DG I BG

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на традиционни процеси за приготвяне на храни

Накълцване Покриване

Загряване, варене, печене, пържене (до 

240°C при атмосферно налягане) и варене 

под налягане (до 120 °C)

Охлаждане

Нарязване Дестилиране / пречистване

Сушене Емулгиране

Изпаряване Екстракция, включително екстракция с 

разтворител, съгласно Директива 

88/344/ЕИО

Ферментация Филтриране

Смилане

Запарване Мацерация

Микробиологични процеси Смесване

Белене Перколация

Смачкване Охлаждане / замразяване

Печене / печене на скара Изцеждане

Накисване
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Наличие на определени вещества 

Част А: Вещества, които не трябва да се добавят като такива към храните

Агарициева киселина 

Алоин

Капсаицин

1,2-Бензопирон, кумарин

Хиперицин

Бета-азарон

1-Алил-4-метоксибензен, естрагол

Циановодородна киселина

Ментофуран

4-Алил-1,2-диметоксибензен, метилевгенол

Пулегон

Квасин

1-Алил-3,4-метилендиоксибензен, сафрол 

Теукрин А

Туйон (алфа и бета)
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Част Б: Максимално допустими нива на определени вещества, естествено присъстващи в 

ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, в някои съставни храни 

такива, каквито се консумират, в които са добавени ароматизанти и/или хранителни 

съставки с ароматични свойства.

Тези максимално допустими нива не се прилагат за съставни храни, които се приготвят и 

консумират на едно и също място, не съдържат добавени ароматизанти и съдържат 

единствено билки и подправки като хранителни съставки с ароматични свойства.

Наименование на 

веществото

Съставна храна, в която е ограничено 

съдържанието на веществото

Максимално 

допустимо ниво 

[mg/kg]

Бета-азарон Алкохолни напитки 1.0

1-алил-4-

метоксибензен

естрагол

Млечни продукти

Обработени плодове и зеленчуци 

(включително гъби, плесен, корени, 

грудки, варива и бобови растения ), ядки 

и семена.

Рибни продукти

Безалкохолни напитки

50

50

50

10

Циановодородна 

киселина

Нуга, марципан или негови заместители 

или подобни продукти

Консервирани костилкови плодове

Алкохолни напитки

50

5

35
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Ментофуран Сладкарски и захарни изделия, с 

изключение на предназначените за 

освежаване на дъха, със съдържание на 

мента/лютива мента

Сладкарски и захарни изделия, 

предназначени за освежаване на дъха

Дъвки

Алкохолни напитки със съдържание на 

мента/лютива мента 

500

3000

1000

200

4-Алил-1,2-

диметоксибензен

метилевгенол

Млечни продукти

Месни заготовки и месни продукти, 

включително месо от домашни птици и от 

дивеч

Рибни заготовки и рибни продукти

Супи и сосове

Готови за консумация осолени храни

Безалкохолни напитки

20

15

10

60

20

1
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Пулегон Сладкарски и захарни изделия, с 

изключение на предназначените за 

освежаване на дъха, със съдържание на 

мента/лютива мента

Сладкарски и захарни изделия, 

предназначени за освежаване на дъха

Дъвки

Безалкохолни напитки със съдържание на 

мента/лютива мента 

Алкохолни напитки със съдържание на 

мента/лютива мента 

250

2000

350

20

100

Квасин Безалкохолни напитки

Хлебни изделия

Алкохолни напитки

0,5

1

1.5

1-Алил-3,4-

метилендиоксибен

зен, сафрол 

Месни заготовки и месни продукти, 

включително месо от домашни птици и от 

дивеч

Рибни заготовки и рибни продукти

Супи и сосове

Безалкохолни напитки

15

15

25

1
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ТЕУКРИН А Спиртни напитки с горчив вкус или bitter1

Ликьори2 с горчив вкус

Други алкохолни напитки

5

5

2

Туйон (алфа и 

бета)

Алкохолни напитки, с изключение на 

произведените от вида Artemisia

Алкохолни напитки, произведени от вида 

Artemisia

Безалкохолни напитки, произведени от 

вида Artemisia

10

35

0,5

КУМАРИН Традиционни и/или сезонни тестени 

изделия, с указано върху етикета

съдържание на канела 

„Зърнени закуски“, включително мюсли

Фини тестени изделия с изключение на 

традиционни и/или сезонни тестени

изделия, с указано върху етикета

съдържание на канела 

Десерти

50 

20 

15 

5 

                                               

1 Съгласно определението в член 1, параграф 4, буква п) от Регламент 1576/89
2 Съгласно определението в член 1, параграф 4, буква с) от Регламент 1576/89
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІV

Списък на изходните материали, за чиято употреба 

при производството на ароматизанти и хранителни съставки

с ароматични свойства се прилагат ограничения

Част А: Изходни материали, които не се използват за производството на ароматизанти и 

хранителни съставки с ароматични свойства

Изходен материал

Латинско наименование Обичайно наименование

Тетраплоидна форма на Acorus calamus L. Тетраплоидна форма на каламус 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІV DG I BG

Част Б: Условия за употреба на ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, 

произведени от определени изходни материали

Изходен материал

Латинско 

наименование

Обичайно 

наименование

Условия за използване

Quassia amara L. 

and

Picrasma excelsa 

(Sw)

Квасия Ароматизанти и хранителни съставки с 

ароматични свойства, произведени от 

този изходен материал, могат да се 

използват само в производството на 

напитки и хлебни изделия.

Laricifomes 

officinales (Vill.: Fr) 

Kotl. et Pouz

or

Fomes officinalis

Бяла мухоморка

Hypericum 

perforatum L.

Жълт кантарион

Teucrium 

chamaedrys L.

Подъбиче

Ароматизанти и хранителни съставки с 

ароматични свойства, произведени от 

този изходен материал, могат да се 

използват само в производството на 

алкохолни напитки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V

Условия за производството на термично преработени ароматизанти 

и максимално допустими нива на някои вещества 

в термично преработените ароматизанти

Част А: Условия за производство:

а) Температурата на продуктите по време на преработката не надвишава 180°C.

б) Продължителността на термичната преработка не надвишава 15 минути при 180°C, 

като съответно се увеличава при намаляване на температурата, т.е. времето за 

нагряване се удвоява при всяко намаляване на температурата с 10°C, като това може 

да продължи най-много до 12 часа.

в) pH по време на преработката не трябва да превишава 8,0.

Част Б: Максимално допустими нива на определени вещества

Вещество

Максимално 

допустимо ниво 

[µg/kg]

2-амино-3,4,8-триметилимидазол [4,5-f] квиноксалин (4,8-

DiMeIQx)

50

2-амино-1-метил-6-фенилимидазол [4,5-b] пиридин (PhIP) 50
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16677/3/07 REV 3 ADD 1 vn/EM/tg 2
DG I - 2B BG

I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 28 юли 2006 г. Комисията прие предложение относно ароматизантите и определени 

хранителни съставки с ароматични свойства за влагане в храни1. Предложението се 

основава на член 95 от Договора за създаване на Европейската общност.

Европейският парламент прие своето становище на първо четене на 10 юли 2007 г.2

Въз основа на изразеното от Европейския парламент становище на първо четене, 

Комисията представи изменено предложение на 24 октомври 2007 г.3

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

параграф 2 от Договора.

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

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

                                               
1 12182/06. 
2 11639/07.
3 14509/07, COM(2007) 671 окончателен.
4 EESC/2007/604, ОВ C 168, 20.7.2007 г., стр. 29.
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II. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТ

Предложеният регламент, като част от четири предложения, предназначени да 

преработят основно нормите на Общността в областта на подобрителите в храните, има 

за цел да актуализира нормите на Общността относно ароматизантите и определени 

хранителни съставки с ароматични свойства, като вземе под внимание технологичното 

и научното развитие в тази област5, както и развитието на законодателството в 

Европейската общност в областта на храните, по-специално новото законодателство 

относно безопасността на храните6.

Предложеният регламент предвижда създаването на общностен списък с ароматизанти 

и одобрени за употреба изходни материали, както и разпоредби за етикетиране на 

ароматизанти.

Целта на предложения регламент е да осигури правилното функциониране на 

вътрешния пазар, включително почтени практики в търговията с храни, и висока степен 

на защита на здравето на човека, интересите на потребителите и на околната среда.

                                               
5 Директива 88/388/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. за сближаване на законодателствата 

на държавите-членки относно ароматизантите, предназначени за влагане в храни, и 
изходните материали за тяхното производство (ОВ L 184, 15.7.1988 г., стр. 61.
Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стp. 1)) ще бъде заменена.

6 Одобрено 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 
храните (OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 
1642/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 4)).
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III. АНАЛИЗ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ7

1. Уводни бележки

Общата позиция отразява резултатите от разглеждането на предложението на 

Комисията от страна на Съвета. Съветът въведе редица промени в текста, някои от 

които са в духа на измененията, предложени от Европейския парламент. По собствена 

инициатива Съветът въведе някои от измененията на Европейския парламент във всяко 

от трите секторни предложения, за да хармонизира техните разпоредби. Промените, 

въведени от Съвета, могат да бъдат обобщени, както следва:

 Предпочитание за едно единствено правно основание: Член 95 от Договора.

Съгласно установената съдебна практика8, правното основание на даден акт трябва 

да се определя, като се отчита собствената цел и съдържанието на акта. Ако 

разглеждането на общностна мярка покаже, че тя си поставя цели в две направления 

или се състои от два елемента, и ако едната от тях се отличава като основна или 

преобладаваща цел или елемент, докато другата е просто съпътстваща, актът трябва 

да има едно единствено правно основание, а именно изискваното от основната или 

преобладаващата цел или елемент9. В този случай Съветът счете, че аспектите на 

предложението, свързани със селското стопанство, са просто съпътстващи, а 

свързаната с вътрешния пазар цел е основната или преобладаващата цел или 

елемент; поради което Съветът реши да запази член 95 като единствено правно 

основание в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейските 

общности.

                                               
7 В допълнение към вече въведените от Съвета промени, ще бъде необходима 

актуализация на член 26 поради влизането в сила на 20 февруари 2008 г. на Регламент 
(ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, 
описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 
13.2.2008 г.).

8 Вж. дело 45/86 Комисията срещу Съвета [1987] Recueil 1493, параграф 11; дело C-
300/89 Комисията срещу Съвета (титанов диоксид) [1991] Recueil I-2867, 
параграф 10; дело C-268/94 Португалия срещу Съвета [1996] Recueil I-6177, параграф 
22; и дело C-176/03 Комисията срещу Съвета [2005] Recueil I-0000, параграф 45.

9 Вж. дело C-36/98 Испания срещу Съвета [2001] Recueil I-779, параграф 59; дело C-
211/01 Комисията срещу Съвета [2003] Recueil I-8913, параграф 39; и дело C-338/01 
Комисията срещу Съвета [2004] Recueil I-4829, параграф 55.
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 „Подвеждане на потребителя“ (в съответствие с изменение 1, втора част).

В съображение 7 Съветът добави елементи, които включват понятието „подвеждане 

на потребителя“.

 Опазване на околната среда

Съветът счете, че при издаването на разрешение за ароматизанти следва да вземат 

предвид, освен научните доказателства, също и всички останали фактори от 

значение, като опазването на околната среда. Съветът включи сред целите на 

предложения регламент и позоваване на опазването на околната среда.

 Изясняване на обхвата и определенията (в съответствие с изменение 8).

Съветът уточни, че пушилните ароматизанти не се изключват напълно от обхвата на 

предложения регламент. Съветът избра взаимно допълващо се прилагане на двата 

регламента, т.е. настоящият регламент ще се прилага при липса на по-конкретни 

разпоредби в Регламент (ЕО) № 2065/2003 относно пушилните ароматизанти10.

Освен това бе пояснено, че регламентът няма да се прилага и към смеси от билки 

и/или подправки, смеси от чайове и смеси за запарване, стига те да не се използват 

като хранителни съставки (в съответствие с изменение 45).

Разяснението на член 2, параграф 2 може да се намери в съображение 6. 

Съветът отдели специално внимание на точността на определенията и на тяхната 

съгласуваност с друго законодателство на Общността. Бяха направени разяснения в 

съответствие с изменения 12 и 14. Изразът „ароматизанти, неопределени другаде“ в 

изменение 13 има същото значение като формулировката на Комисията „други 

ароматизанти“, която означава ароматизанти, които не са определени съгласно член 

3, букви б) до ж). Съветът подкрепя втората формулировка, която е по-ясна в 

контекста на член 3.

                                               
10 ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр.1
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 Въвеждане на процедура на комитология за регулиране с контрол (в съответствие с 

изменения 24, 33, 34, 35).

Съветът коригира предложението съобразно новите разпоредби относно процедурата 

на комитология, които изискват прилагането на процедура по регулиране с контрол 

при приемане на мерки, допълващи регламента.

Съветът въведе също така процедурата по спешност, за да може Комисията по 

наложителни съображения за спешност да изменя ограниченията за използване на 

ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, за които не се изисква 

одобрение, или да изменя приложения ІІ—V по целесъобразност.

 Тълкувателни решения.

Съветът обедини всички разпоредби относно тълкувателните решения в един нов 

член и, тъй като тези тълкувателни решения няма да допълват регламента, предвиди 

за тях процедура на комитология за регулиране без контрол.

 Разпоредба, която забранява предлагането на пазара на ароматизанти, които не 

отговарят на изискванията, или на храни, съдържащи такива ароматизанти. 

По съображения за яснота, правна сигурност и правилно функциониране на пазара, 

Съветът създаде член, с който се забранява предлагането на пазара на ароматизанти 

и/или хранителни съставки с ароматични свойства, които не отговарят на 

изискванията. Това съответства на предложенията относно добавките и ензимите в 

храните.

 Употреба на термина „естествен“ ароматизант.

В защита на интересите на потребителите Съветът постигна съгласие, че терминът 

„естествен“ може да бъде използван само с посочване на храни, категория храни или 

ароматични източници от растителен или животински произход, ако най-малко 95 

тегловни % (w/w) са получени от посочения изходен материал (в съответствие с 

изменение 29).

Съветът обаче добави, че 5 % от ароматичната съставка, получена от други изходни 

материали, не трябва да наподобява аромата на посочения изходен материал.
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 Разрешение за ароматизанти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно 

генетично модифицираните храни и фуражи11 (в съответствие с изменения 41 и 42).

Съветът се съгласява, че двете разрешителни процедури за дадено вещество (една за 

неговото използване като ароматизант и друга за генетичните му изменения) могат 

да се провеждат едновременно, което съответства на посочените по-горе изменения.

Съветът подчини този принцип на някои промени в редакцията, за да бъде 

разпоредбата по-съвместима с Регламент (ЕО) № 1829/2003.

 Етикетиране

Съветът опрости разпоредбите относно етикетирането, като запази разграничението 

между етикетирането „от предприятие за предприятие“ и изискванията за 

етикетиране на продукти, предназначени за продажба на краен потребител. Въпреки 

че Съветът организира главата относно етикетирането по начин, различен от 

предложения от Европейския парламент, принципите, залегнали в нейното 

съдържание, са същите и съответстват на изменения 5, 29 и 30.

 Преходни мерки за продукти, които вече се предлагат на пазара (в съответствие с 

изменение 39). 

Съветът предвиди преходен период от 2 години, считано от датата на влизане в сила 

на предложения регламент. Храни, които са законно предлагани на пазара или 

етикетирани през тези 2 години, могат да се предлагат на пазара до срока им на 

минимална трайност или срока им на трайност.

Комисията прие общата позиция, съгласувана от Съвета.

2. Изменения на Европейския парламент

На пленарното гласуване, състояло се на 10 юли 2007 г., Европейският парламент прие 

43 изменения на предложението. В общата си позиция Съветът включи, изцяло или 

принципно, 27 изменения.

                                               
11 OВ L 268, 18.10.2003 г., стp.1.



16677/3/07 REV 3 ADD 1 vn/EM/tg 8
DG I - 2B BG

Изменения, включени в общата позиция

В допълнение към посочените в част 1 по-горе изменения, общата позиция включва 
изцяло или принципно други изменения на първо четене на Европейския парламент, 
които имат за цел да подобрят или уточнят текста, по-специално изменения 4, 6, 7, 9,
12, 14, 31, 36, 41, 42. .

Изменения, които не са въведени12

Съветът не можа да приеме всички изменения, тъй като в някои случаи не счита, че те 
ще допринесат за по-голяма яснота на текста (вж. изменения 13 и 37), а в други –
поради специфични съображения, посочени по-долу:

– Принцип на предпазливост (изменения 2, 17 — съображение 13 и член 4, буква 
а)).
Принципът на предпазливост е един от общите принципи, залегнали в общото 
законодателство в областта на храните13. Следователно той се прилага към 
предложения регламент, без да е необходимо конкретно позоваване. Още повече в 
рамките на анализа на риска, принципът на предпазливост може да се вземе 
предвид само в контекста на управлението на риска и никога във фазата на оценка 
на риска, както предлага Европейският парламент.

– Определение за „подходящ физичен процес“ (изменение 15 — член 3, параграф 2, 
буква к)).
Традиционните процеси за приготвяне на храни, изброени в приложение ІІ, не 
следва да се бъркат с „подходящ физичен процес“, определен в член 3, параграф 
2, буква к).

– Определение за „ароматично вещество“ (изменение 49 — член 3, параграф 2, 
буква б)).
Съветът посочи в съображение 14 чрез какви процеси може да се произвеждат 
ароматични вещества. Изменението би ограничило методите, които може да се 
използват.

                                               
12 Номерата на членовете в тази част се позовава на текста на общата позиция.
13 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 храните (OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, 
последно изменен с Регламент (ЕО) № 575/2006 (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 34).
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– Решения, които подлежат на процедура на комитология за регулиране без контрол 

(изменения 11, 16, 23, 32 — член 13, буква а), член 13, буква б), член 6, 

параграф 3, член 20, параграф 2).

Решенията дали дадено вещество попада в обхвата на регламента (изменение 11),

правилата за изпълнение на методи как да се следи приложение ІІІБ 

(изменение 23) и общата методология за следене на потреблението и употребата 

на ароматизанти (изменение 32) имат тълкувателен характер и няма да допълват 

регламента. Следователно те не попадат в обхвата на процедурата на 

комитология за регулиране с контрол.

– Етикетиране на генетично модифицирани организми (ГМО) (изменения 27, 28, 38

— член 15, параграф 1, буква д), точка ii) и буква ж), член 29, параграф 2а нов): 

Както се посочва в съображение 24, ароматизантите остават предмет на 

разпоредбите за етикетиране, определени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателството на 

държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на 

храните14 и в Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните 

храни и фуражи и тяхното етикетиране15 (членове 12 и 13 от регламента). Съветът 

настоя за запазване на съгласуваността между Регламента относно ГМО, 

Директива 2000/13/ЕО („Директива относно етикетирането“) и настоящия 

регламент. Поради това Съветът не прие изменения 27 и 38, тъй като те са вече 

обхванати от Регламент № 1829/2003. Изменение 28 не е необходимо, тъй като 

изразът „друго съответно законодателство на Общността“ в член 15, параграф 1, 

буква ж) от общата позиция включва също така посочения по-горе регламент.

Определение от общ характер, като предложеното в изменение 52, би следвало да 

бъде част от Регламент № 1829/2003, а не от предложения регламент.

                                               
14 OВ L 109, 6.5.2000 г., стp. 29. Директива, последно изменена с Директива 2007/68/ЕО 

(ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр. 11).
15 OВ L 268, 18.10.2003 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 

№ 575/2006 (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 34).
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– Условия за употреба (изменения 19 и 20 — член 4, буква ба) нова и член 4, буква 

бб) нова).

Съветът не включи като общи условия за употреба на ароматизанти позоваване на 

ползата за потребителя и на технологичната необходимост, тъй като тяхното 

прилагане би било невъзможно поради потенциални субективни тълкувания. Тези 

два аспекта са вече обхванати от определението за ароматизанти, което гласи, че 

те се влагат в храни, за да им придадат мирис и/или вкус.

– Етикетиране.

Въпреки че Съветът организира главата относно етикетирането по начин, 

различен от предложения от Европейския парламент, принципите, които стоят в 

основата на нейното съдържание, съответстват на някои от измененията по 

членове 14—18. Независимо от това Съветът не можа да приеме предложенията

относно етикетирането на ГМО, обяснени по-горе (изменения 27, 28, 38), и 

изменение 26, което не съответства на друго специално законодателство на 

Общността и може да създаде пречки за търговията. Изменение 43 не съответства 

на духа на разпоредбите на член 16, който има за цел да предостави подходяща 

информация на потребителите и да защити техните интереси.

– Влизане в сила на членове 10, 26, 27 (изменение 44 — член 30, параграф 2).

Изменение 44 не бе прието, тъй като членове 10, 26 и 27 могат да се прилагат, 

едва когато е налице общностен списък с разрешени ароматизанти и изходни 

материали. В допълнение датата на прилагане на подобен общностен списък 

може да бъде определена единствено след приемането ѝ чрез процедура на 

комитология с контрол, в зависимост от резултата от оценката на ЕОБХ, 

посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 2232/96.
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– Наличие на токсични вещества (изменения 21, 40, 46 — член 6, параграф 2, 

приложение ІІІБ, член 6, параграф 2а нов).

Веществата в приложение ІІІ Б към предложения регламент представляват 

токсикологичен проблем, потвърден от Научния комитет по храните или ЕОБХ.

Като се има предвид, че тези вещества са токсикологичен проблем, те трябва да 

бъдат регулирани въз основа на последните налични научни становища. Съветът 

придава голямо значение на използването на основан на риска подход за 

определяне на максимално допустимите стойности в настоящия регламент. За 

Съвета изменения 21 и 40 противоречат на необходимостта от предоставяне на 

висока степен на защита на здравето на човека.

Съветът счете, че предложеното в изменение 46 общо изключение по отношение 

прилагането на приложение ІІІБ спрямо съставна храна, към която са добавени 

единствено билки и подправки, е твърде широко и не би предоставяло достатъчна 

защита на потребителите. В съответствие с принципа на пропорционалност 

Съветът счита, че изключение от максимално допустимите стойности, изложени в 

приложение ІІІБ, е обосновано при използването на билки и подправки, при 

условие че те се влагат в съставни храни, които се приготвят и консумират на 

едно и също място, и по този начин не засягат трансграничната търговия.

IV. Заключения

Съветът вярва, че общата позиция постига баланс между опасенията и интересите, 

който е съобразен с целите на регламента. Съветът очаква конструктивни обсъждания с 

Европейския парламент с оглед на бързото приемане на регламента, който гарантира 

висока степен на защита на здравето на човека и на потребителите.

_____________________
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Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
ароматизантите и някои хранителни съставки с ароматизиращи свойства за 
употреба в или върху храни, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1576/89 
на Съвета, Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (ЕО) 
№ 2232/96 и Директива 2000/13/ЕО [първо четене]
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ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

Съветът и Комисията се ангажират да преразгледат максимално допустимите нива на 

кумарин, посочени в приложение III Б, веднага щом бъде представено експертното

становище (очаквано през първото шестмесечие на 2008 г.) на Европейския орган за 

безопасност на храните (ЕОБХ).

За тази цел Съветът приканва Комисията да свика експертно заседание веднага щом ЕОБХ 

представи становището си, за да се разгледат техническите аспекти на въпроса.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОТОКОЛА НА ГЕРМАНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ

Германия счита за необходимо за хранителните продукти, съдържащи канела, да се 

определят единни максимално допустими нива на кумарин на равнище ЕС, които да 

гарантират защитата на потребителите в областта на здравеопазването и в същото време да 

са приложими на практика. Ето защо Германия приветства, че вече се предвиждат 

максимално допустими нива за съдържанието на кумарин в някои хранителни продукти.

По причини, свързани с превантивната защита на потребителите в областта на 

здравеопазването, Германия всъщност би предпочела за традиционните и сезонни печени 

тестени изделия, съдържащи канела, по-ниски максимално допустими нива на кумарин от 

сега предвидените, но въпреки това, в контекста на общия компромис и предвид настоящата 

оценка на тематиката от ЕОБХ, може да се съгласи с предложеното максимално допустимо 

ниво.

________________________
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КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Брюксел, 11.3.2008 
COM(2008) 142 окончателен 

2006/0147 (COD) 

 

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 ароматизантите 

и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или 
върху храни, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета, Регламент 
(ЕИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (ЕО) № 2232/96 и Директива 2000/13/ЕО 
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2006/0147 (COD) 

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 ароматизантите 

и опредлени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или 
върху храни, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета, Регламент 
(ЕИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (ЕО) № 2232/96 и Директива 2000/13/ЕО 

1. ХРОНОЛОГИЯ 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета 
(документ COM(2006) 427 окончателен – 2006/0147 (COD)): 

28 юли 2006 г. 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене: 

10 юли 2007 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: 24 октомври 2007 г. 

Дата на политическото споразумение в рамките на Съвета 17 декември 2007 г. 

Дата на официалното приемане на общата позиция от Съвета: 10 март 2008 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет: 

25 април 2007 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Предложеният регламент има за цел да замени съществуващата Директива 
88/388/EИО на Съвета, за да вземе под внимание технологичните и научните 
постижения в областта на ароматизантите и развитието на законодателство по 
отношение на храните в Европейската общност. 

Основните цели са: 

• изясняване на обхвата на законодателството относно ароматизантите; 

• Осъвременяване и адаптиране на съществуващото законодателство 
относно ароматизантите към технологичните и научни постижения;  

• определяне на ясни правила за оценка и даване на разрешение; 
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• по-добра информираност на потребителите за употребата на естествените 
ароматизанти; 

• адаптиране към изискванията на Регламент (EО) № 882/2004 относно 
официалния контрол на фуражите и храните. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ 

3.1. Общ коментар 

Комисията подкрепя общата позиция, така както е приета с единодушие от 
Съвета. 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. Резултат от измененията, приети от Парламента на първо четене 

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

Общата позиция отразява духа на 17 от 21 изменения, които бяха приемливи за 
Комисията изцяло, частично или с някои редакционни промени. По-голяма 
част от тези изменения внасят по-голяма яснота в текста. 

Във връзка с критериите за разрешаване на употребата на ароматизанти, 
общата позиция пояснява какво се има предвид под „подвеждане на 
потребителя“ (съображение 6), което отговаря на някои от забележките на ЕП, 
формулирани в изменение 1. 

Изменение 29 се отнася до етикетирането на натурални ароматизанти. Най-
малко 95 % от ароматичния компонент трябва да е получен от посочената 
суровина. Тази промяна отговаря в по-голяма степен на очакванията на 
потребителите и ще има ограничено въздействие върху съществуващите 
практики. 

Изменения 12, 24, 34 и 35 въвеждат процедурата по регулиране с контрол за 
мерките, които имат за цел да изменят несъществени елементи от регламента 
като го допълнят. По тези изменения е налице съгласие между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията; при все това Съветът и Комисията въведоха 
възможност за прилагане на спешна процедура. 

Изменения, внесени от Европейския парламент, които са приети от 
Комисията, но не са включени в общата позиция. 

4 приети от Комисията изменения не бяха включени в общата позиция. 

Изменения 27 и 28 се отнасят до внасяне на допълнителна яснота при 
етикетирането на ароматизанти, които попадат в обхвата на Регламент (EО) № 
1829/2003. 



 

BG 4   BG 

Изменение 7 преформулира член 1 по отношение на предмета на регламента. В 
изменението си Парламентът предлага израза „високо равнище на опазване на 
здравето“ да се постави пред израза „ефективно функциониране на вътрешния 
пазар“; в противен случай това би могло да създаде усещането, че опазването 
на човешкото здраве е второстепенно спрямо функционирането на вътрешния 
пазар. 

Изменение 15 се отнася до определението на „подходящи физични процеси“ за 
производството на натурални ароматни вещества или ароматни заготовки. С 
това изменение Парламентът иска да предотврати на традиционните процеси за 
приготвяне да се гледа като на несвойствени физични процеси. Комисията прие 
това изменение, тъй като то изяснява положението и в случай на съмнение 
може да се приеме решение чрез процедура на комитология. 

Точки на разминаване между измененото предложение на Комисията и 
общата позиция на Съвета. 

С изключение на позицията на Комисията по изменения 7, 15, 27 и 28 (вж. 
по-горе), между Комисията и Съвета няма разминавания на гледните точки. 

3.3. Позиция на Комисията относно новите разпоредби, внесени от Съвета 

Няколко нови разпоредби бяха въведени от Съвета. По-голяма част от тях имат 
за цел да внесат по-голяма яснота в текста или са в съответствие с общата цел 
на първоначалното предложение на Комисията. Следователно Комисията може 
да приеме тези промени. 

Съображение 5а (ново) изяснява значението на „сурови храни“ и „несъставни 
хранителни продукти“ към които предложеният регламент не се прилага. 

Съображение 8а (ново) обосновава използването на основан на риска подход 
при установяването на максимални допустими нива за веществата с 
токсикологични опасения, посочени в член 5, които могат да са налични в 
ароматизанти. То набляга освен това и на отговорността на производителите по 
отношение на тези вещества. 

Член 1 пояснява принципа, който вече е включен в общото законодателство в 
областта на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002), според който правилата 
относно ароматизантите отчитат при необходимост опазването на околната 
среда. Тази промяна е в съответствие с предложението за регламент относно 
хранителните добавки и хранителните ензими и със съответните изменения на 
предложението относно хранителните добавки, внесени от ЕП. 

Член 3, параграф 2, буква в) добавя към определението за „естествено 
ароматично вещество“, това, че става въпрос за вещества, които съответстват 
на естествено срещащи се вещества и се откриват в природата. Това се прави с 
цел някои ароматни вещества, които не се срещат в материали от растителен 
или животински произход, а са получени посредством изкуствени ензимни 
процеси, да не се считат за естествени. 
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Член 3, параграф 3 на общата позиция допълва определението за изходни 
материали, които се считат за храни за производството на ароматизанти, както 
бе предложено от Комисията, като добавя, че определението е в сила само за 
целите на настоящия регламент. 

Член 4а (нов) пояснява, че ароматизантите и/или храните, в които са 
използвани ароматизанти, не следва да се пускат на пазара, ако ароматизантът 
или неговата употреба не са съобразени с предложения регламент.  

Член 7, параграф 2, член 18, параграф 4 и член 19 въвеждат възможността за 
прилагането на спешна процедура при процедурата по регулиране с контрол. 

С цел по-голяма яснота тълкувателните решения бяха преместени от членове 2 
и 3 в отделен нов член 11. 

Членове 12, 13 и 15 (нов) внасят допълнителна яснота в изискванията за 
етикетиране и съгласуваност с предложенията относно хранителните добавки и 
хранителните ензими.  

Член 14, параграф 4 се отнася до етикетирането на естествени ароматизанти. 
Максималното количество от 5 % от ароматизиращата съставка, получена от 
други изходни материали, не трябва да наподобява аромата на посочения 
изходен материал.  

В приложение III, част А, алоинът и кумаринът продължават да фигурират в 
списъка с вещества, които не трябва да се добавят като такива към храните, 
както вече е предвидено в действащото законодателство. Научните 
изследвания относно канцерогенността на алоина продължават и са налице 
опасения, че излагането на кумарин, свързано с използването на хранителни 
съставки с ароматични свойства (канела), би могло да е вече твърде високо.  

Приложение IІІ, част Б: 

– с цел пропорционалност, в заглавието бе уточнено, че максимално 
допустимите нива не се прилагат за съставни храни, които се приготвят и 
консумират на едно и също място (ресторанти), не съдържат добавени 
ароматизанти и съдържат единствено билки и подправки като хранителни 
съставки с ароматични свойства.  

– за определени категории храни бяха въведени максимално допустими 
нива на кумарин.  

– максималното допустимо ниво на теукрин А в алкохолните напитки бе 
повишено от 2 на 5 mg/kg в спиртни напитки с горчив вкус и в ликьори с 
горчив вкус. Тази промяна бе въведена по искане на Италия, която изрази 
опасение, че в противен случай някои традиционни местни италиански 
напитки няма да могат повече да бъдат пускани на пазара. Комисията 
може да приеме това увеличение, тъй като тези спиртни напитки ще 
повлияят на излагането на теукрин А само в ограничена степен. 
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3.4. Основни проблеми, възникнали при приемането на общата позиция 

Директива 88/388/ЕИО определя максимално допустимите нива на кумарин в 
храните. Комисията не запази максималните допустими нива на кумарин в 
предложения нов регламент, тъй като в становището си относно кумарина от 6 
октомври 2004 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) 
заключи, че дозата на веществото не буди тревога спрямо допустима дневна 
доза. Нови аналитични данни, предоставени от германска страна, доказаха, че в 
някои храни, към които е прибавена канела, действителните нива са много по-
високи от максималните допустими нива и че допустимата дневна доза (ДДД) 
изглежда е била надхвърлена. В тази връзка Германия помоли да бъдат 
въведени отново максимални допустими нива. 

Държавите-членки се съгласиха с това повторно въвеждане. Въпреки това бяха 
изразени опасения от това, че едни прекалено стриктни нива биха могли да 
навредят на традиционните продукти. Комисията организира две технически 
срещи с експерти и заинтересовани лица от държавите-членки, и вследствие на 
тези консултации бяха определени възможни максимално допустими нива. 

Освен това, предвид факта, че становището на ЕОБХ бе прието през октомври 
2004 г., бе предоставена допълнителна научна информация, която навежда на 
мисълта, че ДДД следва да бъде преразгледана. В тази връзка Комисията 
поиска ЕОБХ да направи оценка на тези данни. Заключенията от 
допълнителната оценка на ЕОБХ се очаква да бъдат на разположение през май 
2008 г. Междувременно Съветът прие максимално допустимите нива, които ще 
бъдат преразгледани в светлината на тези заключения; вследствие на това бе 
изготвено съвместно изявление на Съвета и Комисията. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ / ОБЩИ КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ 

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 подкрепя общата позиция, така както е приета с 
единодушие от Съвета. 

5. ИЗЯВЛЕНИЕ 

Вследствие на дискусиите относно кумарина (вж. точка 3.4) следното 
съвместно изявление бе приложено към общата позиция:  

Съветът и Комисията се ангажират да преразгледат максимално 
допустимите нива на кумарин, изложени в Приложение III Б, веднага щом 
бъде предоставено експертно становище (очаквано през първата половина на 
2008 г.) от Европейския орган за безопасност на храните. 

За тази цел Съветът приканва Комисията да свика експертно заседание 
веднага щом бъде изготвено експертното становище на ЕОБХ, за да се 
разгледат техническите аспекти. 
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