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

И НА СЪВЕТА

от

относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО

на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО,

Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97

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

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

(1) Свободното движение на безопасни и здравословни храни е съществен аспект на 

вътрешния пазар и допринася значително за здравето и благосъстоянието на 

гражданите и защитата на техните социални и икономически интереси.

(2) Политиките на Общността следва да се провеждат по начин, който осигурява високо 

ниво на защита на живота и здравето на човека.

(3) Ензими, различни от използваните като добавки в храните, понастоящем не са 

регламентирани или са регламентирани като спомагателни вещества според 

законодателството на държавите-членки. Разликите между националните законови, 

подзаконови и административни разпоредби относно оценката и разрешаването на 

ензими в храните могат да възпрепятстват свободното им движение, създавайки 

условия за неравностойна и нелоялна конкуренция. Следователно, необходимо е да 

се приемат общностни правила, хармонизиращи националните разпоредби, свързани 

с употребата на ензими в храните.

(4) Настоящият регламент следва да обхваща само ензими, които се влагат в храната за 

изпълняване на технологична функция в производството, преработката, 

подготовката, обработката, опаковането, транспортирането или съхранението на 

такава храна, включително ензими, използвани като спомагателни вещества

(наричани оттук нататък „ензими в храните“). Следователно, в обхвата на настоящия 

регламент не попадат ензими, които не са вложени в храната за изпълнение на 

технологична функция, а са предназначени за консумация от човека, като например 

ензимите за хранителни цели. Микробните култури, традиционно използвани в 

производството на храни като сирене и вино, и които могат случайно да произведат 

ензими, но не се използват конкретно за произвеждането им, не следва да се считат 

за ензими в храните. 
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(5) Ензимите в храните, използвани изключително в производството на добавки в 

храните, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № .../... на Европейския парламент и 

на Съвета от...относно добавките в храните1, следва да бъдат изключени от обхвата

на настоящия регламент, тъй като безопасността на тези храни вече е оценена и 

регламентирана. Когато обаче тези ензими в храните се използват като такива в 

храната, те се обхващат от настоящия регламент.

(6) Ензимите в храните следва да бъдат одобрени и използвани единствено ако 

изпълняват критериите, установени в настоящия регламент. Ензимите в храните

следва да са безопасни при използване, да е налице технологична необходимост от 

тяхното използване и то не трябва да заблуждава потребителя. Заблуждаването на 

потребителя включва, но не се ограничава до въпроси, свързани с естеството, 

преснотата, качеството на използваните съставки, естествеността на продукта или 

производствения процес, или хранителното качество на продукта. При одобряване 

на ензимите в храните следва да се отчитат и други фактори, съотносими с 

разглеждания въпрос, включително обществени, икономически, свързани с 

традициите, етически и екологични фактори, както и осъществимостта на контрола.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16675/07.
1 ОВ: Моля въведете съответната референция за ОВ
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(7) Някои ензими в храните са разрешени за специфични употреби, като например в 

плодови сокове и някои подобни продукти, и определени лактопротеини, 

предназначени за консумация от човека, както и за определени разрешени 

енологични практики и процеси. Тези ензими в храните следва да се използват в 

съответствие с настоящия регламент и с конкретни разпоредби, заложени в 

съответните законодателни актове на Общността. Следва да се изменят съответно 

Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно соковете от 

плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека1, 

Директива 83/417/ЕИО на Съвета от 25 юли 1983 г. за сближаване на 

законодателствата на държавите-членки относно определени лактопротеини 

(казеини и казеинати), предназначени за консумация от човека2, и Регламент 

№ 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на 

вино3. Тъй като всички ензими в храните следва да бъдат обхванати от настоящия 

регламент, Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки4 следва да се 

измени съответно.

(8) Ензими в храните, чието използване е позволено в рамките на Общността, следва да 

фигурират в общностния списък, който ясно да описва ензимите, да конкретизира 

всички условия относно ползването им, като включва, където е необходимо, 

информация относно функцията им в крайната храна. Списъкът следва да бъде 

допълнен от спецификации, по-специално относно техния произход, като включва, 

където е подходящо, информация за алергенните свойства и критерии за чистота.

                                               

1 OВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 58. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1182/2007 (ОВ 
L 273, 17.10.2007 г., стр. 1).

2 OВ L 237, 26.8.1983 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) 
№ 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

3 OВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

4 OВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 
№ 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).
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(9) С цел осигуряване на хармонизация, оценката на риска на ензимите в храните и 

включването им в общностния списък следва да се извършват в съответствие с 

процедурата, определена в Регламент (ЕО) № .../... на Европейския парламент и на 

Съвета от ... за установяване на обща разрешителна процедура за добавки в храните, 

ензими в храните и ароматизанти в храните1.

(10) Съгласно 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 

храните2, Европейският орган за безопасност на храните (наричан оттук нататък 

„Органът“) следва да бъде консултиран по въпроси, имащи отношение към 

общественото здраве.

(11) Ензим в храната, 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 фуражи3, следва да бъде предмет на разрешителна 

процедура съгласно същия регламент по отношение на оценката на безопасността на 

генетичното изменение, а окончателното разрешение на ензима в храната следва да 

се предостави съгласно настоящия регламент.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16673/07.
1 ОВ: Моля въведете съответната референция за ОВ.
2 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).
3 OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
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(12) Ензим в храната, който вече е включен в общностния списък съгласно настоящия 

регламент, който е приготвен чрез производствени методи или употреба на начални 

материали, значително различаващи се от тези, включени в оценката на риска на 

Органа, или различни от обхванатите от разрешението и спецификациите според 

настоящия регламент, следва да бъдат предадени за оценка от Органа. „Значително 

различаващи се“ би могло, inter alia, да означава промяна на производствения метод 

от извличане от растение към производство чрез ферментация с използване на 

микроорганизъм или генетично изменение на първоначалния микроорганизъм, 

промяна в изходните материали, или промяна в размера на частиците.

(13) Тъй като много ензими в храните вече са на пазара на Общността, следва да се 

предвиди осигуряване на преминаването към общностния списък на ензими в 

храните по един плавен начин и без смущаване на съществуващия пазар на ензими в 

храните. Следва да се осигури достатъчно време, за да могат заявителите да 

предоставят необходимата информация за оценката на риска на тези продукти. 

Поради това следва да се предвиди първоначален двугодишен период от датата на 

прилагане на мерките за изпълнение, които ще бъдат определени съобразно с член 9, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) № .../... , за да се даде достатъчно време на 

заявителите да предадат информацията относно съществуващите ензими, които 

могат да бъдат включени в общностния списък, който ще бъде съставен съгласно 

настоящия регламент. Следва също да е възможно подаването на заявления за 

разрешаване на нови ензими през време на първоначалния двугодишен период. 

Органът следва да оценява незабавно всички заявления за ензими в храните, за които 

през този период е подадена достатъчно информация.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16673/07.
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(14) За осигуряване на справедливи и равни условия за всички заявители, общностният 

списък следва да се състави в рамките на една единствена стъпка. Този списък 

следва да се състави след оценката на риска на всички ензими в храните, за които е 

предоставена достатъчно информация през първоначалния двугодишен период.

(15) Очаква се през първоначалния двугодишен период да бъдат подадени значителен 

брой заявления. Ето защо е възможно да е необходим продължителен период, преди 

да бъде завършена оценката на риска и да бъде съставен общностният списъкът. За 

да се осигури равен достъп до пазара за нови ензими в храните след първоначалния 

двугодишен период, следва да се предвиди преходен период, през който ензими в 

храните и храни, използващи ензими в храните, могат да бъдат пуснати на пазара и 

да се използват в съответствие със съществуващите национални разпоредби в 

държавите-членки, докато бъде съставен общностният списък.
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(16) Ензимите в храните Е 1103 инвертаза и Е 1105 лизозим, които са разрешени като 

добавки в храните съгласно Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 20 февруари 1995 г. относно добавките в храни, различни от оцветители и 

подсладители1, и условията за използването им, следва да бъдат пренесени от 

Директива 95/2/ЕО в общностния списък при съставянето му съгласно настоящия 

регламент. Освен това, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета разрешава 

използването на уреаза, бетаглюканаза и лизозим във виното при условията, 

предвидени в Регламент (ЕО) № 1622/2000 на Комисията от 24 юли 2000 г. относно 

определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 

относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на 

Общността на eнологичните практики и обработки2. Тези вещества са ензими в 

храните и те следва да попадат в обхвата на настоящия регламент. Затова те също 

следва да се добавят към общностния списък, когато той бъде съставен, за 

използването им във вино в съответствие с Регламент (ЕО) № 1493/1999 и Регламент 

(ЕО) № 1622/2000.

                                               

1 OВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/52/ЕО 
(ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 10).

2 OВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 
№ 1300/2007 (ОВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 8).
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(17) Ензимите в храните остават предмет на общите задължения за етикетиране, 

предвидени 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 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. В допълнение, в настоящия регламент следва 

да се съдържат споцифични разпоредби за етикетиране за ензимите в храните, 

продавани като такива на производителя или на потребителя.

(18) Ензимите в храните са обхванати от определението на понятието „храна“ в 

Регламент № 178/2002 и следователно, когато се използват в храни, се изисква, при 

етикетирането на храните, да бъдат посочени като съставки в съответствие с 

Директива 2000/13/ЕО. Ензимите в храните следва да се обозначават с 

технологичната им функция в хранителните продукти, следвано от точното 

наименование на ензима в храната. Следва да се предвиди обаче изключение от 

разпоредбите относно етикетирането в случаите, когато ензимът не изпълнява 

технологична функция в крайния продукт, а присъства в хранителния продукт 

единствено като резултат от пренасяне от една или повече съставки на хранителния 

продукт, или когато е използван като спомагателно средство в обработката. 

Директива 2000/13/ЕО следва да бъде съответно изменена.

                                               

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

2 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.
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(19) Ензимите в храните следва да се държат под непрекъснато наблюдение и да се 

преоценяват, когато е необходимо, в светлината на променящи се условия, 

ръководещи тяхната употреба, и нова научна информация.

(20) Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент, следва да се 

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

установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, 

предоставени на Комисията1.

(21) По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане 

на подходящи преходни мерки. 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 бъдат 

приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а 

от Решение 1999/468/ЕО.

(22) За да се развие и актуализира законодателството на Общността относно ензимите в 

храните 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 е полезно да се предприемат проучвания по конкретни въпроси с 

оглед на улесняването на процеса на вземане на решения. Уместно е Комисията да 

финансира такива проучвания като част от бюджетната си процедура. 

Финансирането на такива мерки е обхванато от 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 животните2.

                                               

1 OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Директива, изменена с Директива 2006/512/ЕО (ОВ L 
200, 22.7.2006 г., стр. 11).

2 OВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Поправен вариант в ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1). 
Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета.
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(23) Държавите-членки следва да упражняват официален контрол, за да наложат 

съблюдаването на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 882/2004.

(24) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно установяване на общностни 

разпоредби относно ензимите в храните, не може да се постигне задоволително от 

държавите-членки и следователно може, в интерес на пазарното единство и високото 

ниво на защита на потребителя, да се постигне по-добре на общностно ниво, 

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

установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, 

установен в същия член, настоящият Регламент не надхвърля необходимото за 

постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
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ГЛАВА І

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява разпоредби относно ензимите в храните, използвани в 

храните, включително ензимите, използвани като спомагателни вещества, за осигуряване на 

ефективното функциониране на вътрешния пазар и високо ниво на защита на здравето на 

човека и защита на интересите на потребителите, включително справедливи практики в 

търговията с храни, като отчита, където е уместно, опазването на околната среда.

За тези цели настоящият регламент предвижда:

а) общностен списък на одобрени ензими в храните;

б) условия за употреба на ензими в храните в храните;

в) правила относно етикетирането на ензимите в храните, продавани като такива.

Член 2

Обхват

1. Настоящият регламент се прилага за ензими в храните, определени в член 3.
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2. Настоящият регламент не се прилага за ензими в храните, когато и доколкото те се 

използват в производството на:

а) добавките в храните, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № .../...;

б) спомагателни вещества.

3. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат които и да е конкретни 

разпоредби на Общността относно употребата на ензими в храните:

а) в определени храни;

б) за цели, различни от обхванатите от настоящия регламент.

4. Настоящият регламент не се прилага за микробни култури, които традиционно се 

използват в производството на храни и които могат случайно да произведат ензими, 

но които не се използват конкретно за производството им.

Член 3

Определения

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

Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № .../....

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16675/07.
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2. Прилагат се и следните определения:

a) „ензим в храна“ означава продукт, получен от растения, животни или 

микроорганизми, или продукти от тях, включително продукт, получен чрез 

ферментационен процес, използващ микроорганизми:

i) съдържащ един или повече ензими, способни да катализират определена 

биохимична реакция; както и

ii) вложен в храна с технологична цел, на който и да е етап от 

производството, преработката, подготовката, обработката, опаковането, 

транспортирането или съхранението на храни;

б) „ензимен препарат в храна“ означава формула, състояща се от един или повече 

ензими в храните, в които са включени вещества като добавки в храните и/или 

други хранителни съставки за улесняване на тяхното съхранение, продажба, 

стандартизация, разреждане или разтваряне.

ГЛАВА ІІ

ОБЩНОСТЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ЕНЗИМИ В ХРАНИТЕ

Член 4

Общностен списък на ензими в храните

Единствено ензими в храните, включени в общностния списък, могат да бъдат пуснати на 

пазара като такива и да се използват в храни, в съответствие със спецификациите и условията 

на използване, предвидени в член 7, параграф 2.
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Член 5

Забрана на ензими в храните и/или 

хранителни продукти, които не отговарят на изискванията

Никое лице не пуска на пазара ензим в храната или каквато и да е храна, в която е използван 

такъв ензим в храната, ако използването на ензима в храната не е съобразено с настоящия 

регламент и мерките за неговото прилагане.

Член 6

Общи условия за включване на ензими в храните

в общностния списък

Ензим в храната може да бъде включен в общностния списък единствено ако изпълнява 

следните условия и, където е уместно, други легитимни фактори:

а) не поражда, въз основа на наличните научни факти, опасност за здравето на 

потребителя на нивото на предложената употреба, както и

б) налице е обоснована технологична необходимост, както и

в) неговата употреба не заблуждава потребителя.
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Член 7

Съдържание на общностния списък на ензими в храните

1. Ензим в храната, който отговаря на условията, определени в член 6, може, в 

съответствие с процедурата, определена в Регламент (ЕО) № .../..., да бъде включен 

в общностния списък.

2. В статията за ензим в храната в общностния списък се посочва:

а) наименованието на ензима в храната;

б) спецификациите на ензима в храната, включително неговия произход, 

критерии за чистота и всяка друга необходима информация;

в) ако е необходимо, храните, към които хранителният ензим може да се влага;

г) ако е необходимо, условията, при които хранителният ензим може да се 

използва; когато е целесъобразно, не се определя максимално ниво за ензима в 

храната. В такъв случай, хранителният ензим се използва в съответствие с 

принципа quantum satis;

д) ако е целесъобразно, дали има ограничения върху продажбата на ензима в 

храната пряко на крайния потребител;

е) когато е необходимо, определени изисквания по отношение на етикетирането 

на храна, в която са използвани ензими в храните, за да се осигури 

информирането на крайния потребител за физическото състояние на храната 

или специфичната обработка, на която е била подложена. 

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16673/07.
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3. Общностният списък се изменя в съответствие с процедурата, посочена в Регламент 

(ЕО) № .../....

Член 8

Ензим в храната, включен в обхвата на Регламент (ЕО) № 1829/2003

Ензим в храната, включен в обхвата на Регламент (ЕО) № 1829/2003, може да бъде включен 

в общностния списък съгласно настоящия регламент, само когато е обхванат от разрешение в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 9

Тълкувателни решения

При необходимост, съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 15, параграф 2, 

може да бъде решено дали:

а) дадено вещество отговаря или не отговаря на определението за ензим в храната в 

член 3;

б) определена храна принадлежи към категория храна в общностния списък на ензими 

в храните.

                                               

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



16676/07 MN/rou 18
DG I BG

ГЛАВА ІІІ

ЕТИКЕТИРАНЕ

Член 10

Етикетиране на ензими в храните и хранителни ензимни препарати, 

които не са предназначени за продажба на крайния потребител

1. Ензимите в храните и хранителните ензимни препарати, непредназначени за 

продажба на крайния потребител, било продавани единично или смесени един с друг 

и/или други хранителни съставки, както е определено в член 6, параграф 4 от 

Директива 2000/13/ЕО, могат да бъдат продавани само ако са етикетирани съгласно

член 11 от настоящия регламент, което трябва да е лесно видимо, ясно четливо и 

незаличимо. Информацията, предвидена в член 11, е на език, ясно разбираем за 

купувачите.

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

съответствие с Договора, да постави информацията, предвидена в член 11, да бъде

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

определят от съответната държава-членка. Това не изключва възможността 

информацията да бъде посочена на няколко езика.
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Член 11

Общи изисквания за етикетиране на ензими в храните

и хранителни ензимни препарати, които 

не са предназначени за продажба на крайния потребител

1. Когато ензими в храните и хранителни ензимни препарати, непредназначени за 

продажба на крайния потребител, се продават единично или смесени един с друг 

и/или други хранителни съставки, тяхната опаковка или кутии носят следната 

информация:

a) наименованието, установено в настоящия регламент по отношение на всеки

ензим в храната или търговско описание, което включва наименованието на 

всеки ензим в храната или, в отсъствието на наименование, описание на ензима 

в храната, което е достатъчно точно, за да го отличи от продукти, с които би 

могъл да бъде объркан;

б) формулировката „за храна“ или формулировката „ограничена употреба в 

храна“, или по-конкретно позоваване на предназначената му употреба в 

храната;

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

г) маркировка за идентифициране на партидата;

д) инструкции за употреба, ако липсата на такива би възпрепятствала съответната 

употреба на ензима в храната;

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, подлежащи на количествено ограничение в храната и/или 

подходяща информация на ясен и лесно разбираем език, позволяващи на 

купувача да съблюдава настоящия регламент или други съответни 

законодателни актове на Общността, когато за група съставни елементи, 

използвани единично или комбинирано, се прилага еднакво ограничение върху 

количеството, комбинираният процент може да се даде като една цифра; 

ограничението върху количеството се изразява или числово или по принципа 

quantum satis; 

з) нетното количество;

и) действието на хранителния(те) ензим(и);

й) минимален срок на трайност или годност;

к) когато е уместно, информация за ензим в храната или други вещества, 

посочени в този член и изброени в приложение ІІІа към Директива 2000/13/ЕО.

2. Когато ензимите в храните и/или ензимни препарати се продават смесени един с 

друг и/или с други хранителни съставки, тяхната опаковка или контейнери съдържат 

списък на всички съставки в низходящ ред на тегловния им процент от общото 

количество.

3. Опаковката или контейнерите на хранителните ензимни препарати съдържат списък 

на всички съставни елементи в низходящ ред на тегловния им процент от общото 

количество.
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4. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, необходимата информация по параграф 1, 

букви д)—ж) и в параграфи 2 и 3 може да фигурира само върху документите, 

отнасящи се до пратката, които се предоставят със или преди доставката, при 

условие че указанието „не се продава на дребно” фигурира върху лесно видима част 

от опаковката или контейнера на въпросния продукт.

5. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3, когато ензимите в храните и ензимните 

препарати в храните се доставят в цистерни, цялата информация може да фигурира 

само върху придружаващите документи, които се отнасят до пратката и се доставят 

заедно с нея.

Член 12

Етикетиране на ензими в храните и хранителни ензимни препарати, 

които са предназначени за продажба на крайния потребител

1. Без да се засягат разпоредбите на Директива 2000/12/ЕО, Директива 89/396/ЕИО на 

Съвета от 14 юни 1989 г. относно означенията или маркировките, идентифициращи 

партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт1 и Регламент (ЕО) № 

1829/2003, ензимите в храните и хранителни ензимни препарати, продавани 

поотделно или смесени един с друг и/или с други хранителни съставки, 

предназначени за продажба на крайния потребител, могат да бъдат продавани само 

ако опаковката им съдържа следната информация:

a) наименованието, установено в настоящия регламент по отношение на всеки 

ензим в храната или търговско описание, което включва наименование на 

всеки ензим в храната или, в отсъствието на наименование, описание на ензима 

в храната, което е достатъчно точно, за да го отличи от продукти, с които би 

могъл да бъде объркан.

                                               

1 OВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21. Директива, последно изменена с Директива 92/11/ЕИО 
(ОВ L 65, 11.3.1992 г., стр. 32).
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б) формулировката „за храна“ или формулировката „ограничена употреба в 

храна“, или по-конкретно позоваване на предназначената му употреба в 

храната.

2. За информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, се прилага съответно 

член 13, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО.

Член 13

Други изисквания за етикетиране

Членове 10—12 не 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 транспортирането на такива вещества и препарати.

ГЛАВА ІV

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛАГАНЕ

Член 14

Задължение за информиране

1. Производителят или ползвателят на ензим в храната информира незабавно Комисията 

за всяка нова научна или техническа информация, която би могла да засяга оценката 

на безопасността на ензима в храната.
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2. За ензим в храната, вече одобрен съгласно настоящия регламент, който е подготвен 

чрез производствени методи или употреба на изходни материали, значително 

различаващи се от включените в оценката на риска от Европейския орган за 

безопасност на храните (наричан оттук нататък „Органът“), преди продажбата на

ензима в храната, производителят или ползвателят предава на Комисията 

необходимите данни, за да даде възможност за оценка на ензима в храната по 

отношение на модифицирания производствен метод или характеристика, която ще се 

предприеме от Органа.

3. Производителят или ползвателят на ензима в храната информира Комисията по нейно 

искане за действителната употреба на ензима в храната. Комисията предоставя тази 

информация на разположение на държавите-членки.

Член 15

Комитет

1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето 

на животните.

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

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

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

месеца.

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.
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Член 16

Общностно финансиране на хармонизирани политики

Правната основа за финансирането на мерки, произтичащи от настоящия регламент е 

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

ГЛАВА V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Създаване на общностен списък на ензими в храните

1. Общностният списък на ензими в храните на Общността се съставя въз основа на 

заявления, направени в съответствие с параграф 2.

2. Заинтересовани страни могат да подават заявления за включване на ензим в храната

в общностния списък.

Крайният срок за подаване на такива заявления е 24 месеца след датата на прилагане 

на мерките за изпълнение, които ще се определят в съответствие с член 9, параграф 1 

от Регламент (ЕО) № .../....

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16673/07.
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3. Комисията създава регистър на всички ензими в храните, които ще се разглеждат за 

включване в общностния списък, по отношение на които е подадено заявление в 

съответствие с параграф 2 от настоящия член (наричан оттук нататък „Регистърът“), 

съобразно с критериите за валидност, които ще се определят в съответствие с член 9, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) № .../.... Регистърът е публичен.

Комисията предава заявленията на Органа, за да изрази той становище.

4. Общностният списък се приема от Комисията в съответствие с процедурата, 

определена в Регламент (ЕО) № .../..., след като Органът изрази становище относно 

всеки ензим в храната, включен в регистъра.

Чрез дерогация от тази процедура обаче:

а) член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № .../... не се прилага към приемането на 

становище от Органа;

б) Комисията приема за първи път общностния списък, след като Органът даде 

становището си относно всички ензими в храните, изброени в регистъра.

5. Ако е необходимо, всички подходящи преходни мерки за целите на настоящия член,

които са предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящия 

регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с 

процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 3.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на документ 16673/07.
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Член 18

Преходни мерки

1. Независимо от членове 7 и 17 от настоящия регламент, при съставянето му

общностният списък включва следните ензими в храните:

а) E 1103 инвертаза и E 1105 лизозим, като се заявяват условията за тяхната

употреба, както е определено в приложение І и част В от приложение ІІІ към 

Директива 95/2/ЕО;

б) уреаза, бета-глюканаза и лизозим за използване във виното съгласно Регламент 

(ЕО) № 1493/1999 и правилата за прилагането на същия регламент.

2. Ензими в храните, хранителни ензимни препарати и храни, съдържащи ензими в 

храните, които не отговарят на изискванията на членове 10—12 и са пуснати на 

пазара или етикетирани преди ... могат да бъдат продавани до датата на изтичане на 

техния срок на трайност или годност.

                                               

 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
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Член 19

Изменения на Директива 83/417/ ЕИО

В Директива 83/417/ЕИО, в приложение І, раздел ІІІ, буква г), тиретата се заменят със 

следния текст:

„– сирище, отговарящо на изискванията на Регламент (ЕО) № .../... на Европейския 

парламент и на Съвета от ... относно ензимите в храните 1

– други ензими за коагулация на мляко, отговарящи на изискванията на Регламент 

.../...

____________________

¹ OВ L ……“.

Член 20

Изменение на Регламент (ЕО) № 1493/1999

В член 43 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 се добавя следният параграф:

„3. Ензимите и ензимните препарати, използвани в разрешените енологични практики и 

процеси, изброени в приложение ІV, отговарят на изискванията на

Регламент (ЕО) № .../...на Европейския парламент и на Съвета от ... относно 

ензимите в храните.“.

____________________

¹ OВ L ……“.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на настоящия регламент.
 ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент.
 ОВ: Моля въведете номера, датата и ОВ референция на настоящия регламент.
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Член 21

Изменения на Директива 2000/13/ЕО

Директива 2000/13/EО се изменя, както следва:

1. Член 6, параграф 4 се изменя, както следва:

а) буква а) се заменя със следния текст:

„а) „съставка“ означава всяко вещество, включително добавки и ензими, 

използвано в производството или приготвянето на храна, което присъства 

в крайния продукт, дори и в изменена форма“;

б) в буква в), подточка ii) въвеждащата дума „добавки“ се заменя с „добавки и 

ензими“;

в) в буква в), подточка iii) думите „добавки или ароматизанти“ се заменят

с „добавки или ензими или ароматизанти“;

2. В член 6, параграф 6 се добавя следното тире:

„− ензими, различни от посочените в параграф 4, буква в), подточка ii), трябва да 

се обозначават с наименованието на една от категориите на съставките, 

изброени в приложение ІІ, последвано от точното им наименование,“;
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Член 22

Изменения на Директива 2001/112/ЕО

В Директива 2001/112/ЕО, в приложение І, раздел ІІ, точка 2, четвъртото, петото и шестото 

тирета се заменят със следния текст:

„– Пектолитични ензими, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № .../... на 

Европейския парламент и на Съвета от ... относно ензимите в храните¹

– Протеолитични ензими, отговарящи на изискванията на Регламент .../... относно 

ензимите в храните

– Амилолитични ензими, отговарящи на изискванията на Регламент .../... относно 

ензимите в храните. “

____________________

¹ OВ L ……“

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на настоящия регламент.
 ОВ: Моля въведете номера на настоящия регламент.
 ОВ: Моля въведете ОВ референция за настоящия регламент.
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Член 23

Изменение на Регламент (ЕО) № 258/97

В член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97, се добавя следната буква:

„г) ензими в храните, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № .../... на Европейския 

парламент и на Съвета от... относно ензимите в храните¹.

____________________

¹ OВ L ……“

                                               

 ОВ: Моля въведете номера и датата на настоящия регламент.
 ОВ: Моля въведете ОВ референция за настоящия регламент.
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Член 24

Влизане в сила

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

вестник на Европейския съюз.

Член 4 се прилага от датата на прилагане на общностния списък. До тази дата в държавите-

членки продължават да се прилагат действащите национални разпоредби относно пускането 

на пазара и използването на ензими в храните и храни, произведени с ензими в храните.

Членове 10—13 се прилагат от ....

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

държави-членки.

Съставено в Брюксел на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

                                               

 12 месеца след влизане в сила на настоящия регламент.
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 28 юли 2006 г. Комисията прие предложение за Регламент на Европейския 

парламент и на Съвета относно хранителните ензими1. 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

II. ЦЕЛ

Предложеният регламент, като част от четири предложения, предназначени да 

преразгледат разпоредбите на Общността относно подобрителите в храните, за първи 

път въвежда хармонизирани разпоредби относно хранителните ензими, използвани в 

храни, установява общностен списък на хранителните ензими, както и разпоредби 

относно етикетирането на хранителни ензими и хранителни ензимни препарати.

Хармонизираните разпоредби имат за цел да гарантират правилното функциониране на 

вътрешния пазар, включително справедливи практики в търговията с храни, и висока 

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

                                               
1 Док. 12179/06.
2 Док. 11641/07.
3 Док. 14510/07.
4 EESC/2007/604, ОВ C 168, 20.7.2007 г., стр. 29
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III. АНАЛИЗ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ

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 (в 

съответствие с изменение 35).

Съгласно установената съдебна практика5, 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 една 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 елемент6. 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, и поради това Съветът реши да запази член 95 като единствено правно 

основание в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейските 

общности.

 Подвеждане на потребителя (в съответствие с изменение 4).

В съображение 6 Съветът добави елементи, които включват понятието „подвеждане 

на потребителя“.

                                               
5 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.

6 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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 Опазване на околната среда.

Съветът счете, че разрешението на хранителни ензими следва да взема предвид, 

освен научните доказателства, също и всички останали фактори от значение, като 

опазването на околната среда. Съветът включи сред целите на регламента и 

позоваване на опазването на околната среда;

 Процедура на комитология по регулиране с контрол (в съответствие с изменения 28

и 30).

Съветът коригира предложението съобразно новите разпоредби относно 

процедурата на комитология, които изискват прилагането на процедура по 

регулиране с контрол за приемането на мерки, допълващи регламента.

 Предвиждане на процедура на комитология по регулиране за тълкувателните 

решения.

Съветът обедини всички разпоредби относно тълкувателните решения в един нов 

член, и тъй като тези тълкувателни решения няма да допълват предложения 

регламент, предвиди за тях процедура на комитология по регулиране без контрол.

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

изменение 36). 

Съветът предвиди преходен период от 1 година, считано от датата на влизане в сила 

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

етикетирани през тази година, могат да се предлагат на пазара до срока им на 

минимална трайност или срока им на трайност.

 Разпоредба, която забранява предлагането на пазара на хранителни ензими, които 

не отговарят на изискванията (в съответствие с изменение 15).

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

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

ензими, които не отговарят на изискванията. Това съответства на предложенията 

относно ароматизантите и хранителните добавки.
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 Разрешение за ензими, 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 фуражи7 (в съответствие с изменения 7 и 34 (втора част)).

Съветът се съгласява, че двете разрешителни процедури за дадено вещество могат 

да се провеждат едновременно. Съветът постави този принцип в зависимост от 

някои промени в редакцията, за да бъде разпоредбата по-съвместима с Регламент 

(ЕО) № 1829/2003.

 Етикетиране.

Съветът опрости и засили 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, които 

стоят в основата на нейното съдържание, съответстват на изменения 21 (първа и 

втора част), 22, 23, 24, 25, 27.

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 

33 изменения на предложението.

В общата си позиция Съветът включи изцяло или принципно 21 изменения.

                                               
7 OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
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a) 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 разяснят текста на предложението, по-специално 

изменения 10, 12 (първа част), 14 (трета и пета част), 16 (втора част), 20, 31, 34 (първа 

част).

б) Изменения, които не са въведени8

Съветът не беше в състояние да включи всички изменения по следните причини:

– Ензими, добавени в храни с хранителни цели и за подпомагане на храносмилането

(изменения 3, 11 и 12 — съображение 4, член 2, параграф 2, буква в) нов и член 2, 

параграф 4).

Съветът счита, че не е необходимо изрично да се посочва, че ензимите, 

предназначени за пряка консумация от човека (като ензимите, използвани за 

хранителни цели или за подпомагане на храносмилането), се изключват от 

обхвата на предложения регламент. В действителност обхватът на предложения 

регламент включва само ензимите, които се добавят в храни за изпълнение на 

технологична функция. 

По отношение на изменение 12 (първа част), Комисията подчертава изключването 

на култури, „традиционно“ използвани в производството на храни (напр. сирене, 

вино и т.н.) и които могат случайно да произведат ензими. В действителност 

заличаването на думата „традиционно“ ще разшири обхвата на изключването и би 

могло да доведе до липса на регулиране за култури, които се добавят в храни

поради технологичните функции на произвежданите от тях ензими (напр. 

консервиране).

                                               
8 Номерата на членовете в тази част се позовава на текста на общата позиция.
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– Ензими, които носят полза за потребителя (изменения 4, 16 (трета част) —

съображение 6, член 6, буква в)).

Предложеният регламент обхваща ензими, които се добавят в храни поради 

технологична функция и по този начин в повечето случаи използването на ензими 

подобрява екологичните показатели на производствения процес, като носи по-

скоро непряка, отколкото пряка полза за потребителя.

– Генетично модифицирани организми (ГМО)

a) Етикетиране на ГМО (изменение 14 (четвърта част), 32, 37 (буква ба), 38 —

член 3, параграф 3 нов, член 13, член 21, параграф 2 и съображение 11).

Както се посочва в съображение 17, хранителните ензими 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 храните9 и в Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 

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

генетично модифицираните храни и фуражи10. Съветът прие предпазлив 

подход, като не прие изменения, които могат да засегнат обхвата на 

действащите хоризонтални регламенти.

                                               
9 ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2007/68/ЕО 

(ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр. 11).
10 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
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б) Уникален идентификатор по определението в Регламент № 1830/2003 

(изменение 18 — член 7, параграф 2, буква б)).

С цел пропорционалност и опростяване Съветът заличи позоваването, с 

което се изисква в спецификацията на ензима в общностния списък на 

хранителните ензими да са посочва уникалният идентификатор на ГМО по 

определението в Регламент № 1830/2003 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването на храни и фуражи 

от генетично модифицирани организми11. При необходимост разпоредбите 

на член 6, параграф 2, буква б) следва да бъдат достатъчни, за да се обхване 

тази информация. Поради това изменение 18 е ненужно.

– Изисквания, вече разгледани в Регламент № 178/2002 относно общите разпоредби 

и изисквания на законодателството в областта на храните (изменения 6, 8, 16).

a) Принцип на предохранителните мерки (изменения 6, 16 (първа част) —

съображение 9 и член 6): Принципът на предохранителните мерки е един 

от общите принципи, залегнали в общото законодателство в областта на 

храните12. Следователно той се прилага към предложения регламент, без да 

е необходимо конкретно позоваване. Още повече в рамката за анализ на 

риска, принципът на предохранителните мерки може да се вземе предвид 

само в контекста на управлението на риска и никога във фазата на оценка 

на риска, както предлага Европейският парламент.

б) Публикуване на становищата на Европейския орган за безопасност на 

храните (изменение 8 — съображение 14): Публикуването на становищата 

на Европейския орган за безопасност на храните е вече предвидено в член 

38, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 178/2002.

                                               
11 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.
12 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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– Преоценка на всеки 10 години (изменение 9 — съображение 19).

За Съвета, когато е необходимо в светлината на променящи се условия и нова 

научна информация, безопасността на храните ще се гарантира от системата от 

непрекъснато наблюдение и преоценка. Допълнително преразглеждане на всеки 

10 години ще предполага ненужна административна тежест за производителите, 

потребителите, Европейския орган за безопасност на храните, Комисията и 

държавите-членки.

– Решения, които подлежат на процедура на комитология без контрол (изменение 

13 — член 9, буква а).

Решенията дали дадено вещество попада в обхвата на предложения регламент 

имат тълкувателен характер и не допълват регламента. Следователно те не 

попадат в обхвата на процедурата на комитология по регулиране с контрол.

– Определение за ензими (изменения 14, 17 — член 3, параграф 2, член 7, параграф 

2, буква а)).

Предмет на настоящия регламент са „хранителните ензими“, за които има 

определение. Допълнително определение за „ензими“ не изглежда от особено 

значение.

– Спецификации на при вписване на хранителни ензими в списъка (изменение 19 —

член 7, параграф 2, букви в)—е)).

В член 7, параграф 2, букви в)—д) Съветът предпочете да предвиди определени 

спецификации, само ако е необходимо и не по-често отколкото е необходимо.

В член 7, параграф 2, буква е) Съветът счита, че изразът „когато е необходимо“ 

следва да се запази. Необходимостта от подобно етикетиране се отнася до 

ограничен брой случаи, когато физическото състояние на храната е било 

променено поради използването на хранителен ензим. Само в подобни случаи 

потребителят трябва да бъде информиран за този факт.
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– 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 10—13. Независимо от това Съветът не може да приеме някои 

изменения, предложени от Европейския парламент, тъй като Съветът счита, че 

разпоредбите вече са включени или са част от друго специално законодателство 

на Общността.

Изменение 21 (трета част) изисква включването в етикета на информация относно 

страничните ефекти от използването на ензими в прекомерно големи количества.

Въпреки това Европейският орган за безопасност на храните вече взе предвид 

тази информация при процедурата на оценка и, ако е приложимо, разрешението 

на хранителен ензим ще бъде в зависимост от съответните условия за използване.

Изменения 32 и 37 (последна част) са несъвместими с разпоредбите на 

Директива 2000/13/ЕО, които освобождават от етикетиране вещества, използвани 

като технологични добавки и които присъстват в крайния продукт единствено 

като технически неизбежни остатъчни вещества и не оказват никакъв 

технологичен ефект върху храната.

Изискваната от изменение 37 (втора част) информация относно технологичната 

функция на ензима няма да бъде полезна за неспециалистите.

– Ускорена процедура за ензими, които понастоящем се предлагат на пазара

(изменение 29 — член 17, параграф 4, буква в) нов).

Съветът счита, че всички хранителни ензими следва да преминат през една и съща 

процедура по оценка на безопасността пред Европейския орган за безопасност на 

храните — органа на Общността за оценка на риска.

Изменение 2 е от редакторски характер и не беше въведено.
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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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2006/0144 (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 ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО 

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

1. ХРОНОЛОГИЯ 

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

28 юли 2006 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет: 

25 април 2007 г. 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене: 

10 юли 2007 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: 

Дата на политическото споразумение: 

24 октомври 2007 г. 

17 декември 2007 г. 

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

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

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

Понастоящем в обхвата на Директива 89/107/ЕИО влизат само ензимите, 
използвани като хранителни добавки. Останалите ензими не са регламентирани 
или са регламентирани като спомагателни вещества в законодателствата на 
държавите-членки, които се различават едно от друго. По отношение на 
безопасността на европейско равнище не съществуват нито оценка на 
безопасността, нито разрешителни за използване на ензимите в храните, освен 
за ензимите, които се считат за хранителни добавки. Предложението има за цел 
да установи хармонизирани правила относно ензимите в храни на равнище на 
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Общността, с цел насърчаване на лоялната търговия и ефективното 
функциониране на вътрешния пазар и осигуряване на защита на здравето на 
хората и на интересите на потребителите. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ 

3.1. Общ коментар 

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

3.2. Изменения, внесени от Европейския парламент на първо четене  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Нови разпоредби, въведени от Съвета 

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

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

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

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

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

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

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

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