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PR_COD_2am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане 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 Регламенти (ЕИО) № 1576/89 и (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 2232/96 и Директива 2000/13/ЕО
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (16677/2007 – C6-0000/2008),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0427),

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A6-0000/2008),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 7

Обща позиция на Съвета Изменение

(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 

(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 

                                               
1 Приети текстове от 10.7.2007 г., P6_TA(2007)0323.
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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.

бъде разрешено използването им в 
храни. При възможност следва да се 
проучи риска от отрицателни 
последствия за уязвими групи, 
включително развитието на 
вкусовите предпочитания на децата. 
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.

Or. en

Обосновка

First part of the amendment (1) adopted by Parliament at the first reading, which was deleted 
by the Council. Inclusion of the development of taste preferences in children indicates the 
Parliament’s moderate approach in regard of use of flavourings in foods.

Изменение 2

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 8

Обща позиция на Съвета Изменение

(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 

(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 



PR\711716BG.doc 7/24 PE402.786v01-00

BG

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.

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.

Or. en

Обосновка

This amendment is a part of the Parliament's basic position on naturally occurring 
undesirable substances, which is further elaborated in the amendments 3, 4, 13 and 23.

Изменение 3

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 9

Обща позиция на Съвета Изменение

(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 

(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. При наличие на 
обосновано научно опасение, че някои 
нежелани вещества, естествено 
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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.

присъстващи в съставни храни, 
могат да поставят под съмнение 
безопасността на здравето на 
потребителя, Комисията, след 
становище от Органа, може да 
определи максимални нива.

Or. en

Обосновка

This amendment aims at bringing the recitalt into line with the Parliament's view on 
maximum levels of certain naturally occurring undesirable substances in compound foods.

Изменение 4

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 10

Обща позиция на Съвета Изменение

(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 
животните. 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 

(10) Ако някои нежелани вещества, 
естествено присъстващи в съставни 
храни, създават заплаха за здравето 
на потребителя и след становище от 
Органа са определени максимални 
нива, държавите-членки следва 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 
животните. Производителите на храни 
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 
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пазара не се пускат храни, които не са 
безопасни. 

безопасни.

Or. en

Обосновка

This recital is new. Rapporteur proposes the amendment aiming at bringing it into line with 
the agreed Parliament’s position on certain undesirable substances occurring naturally in 
compound foods (in particular with the amendments 13 to the Article 5, paragraph 2 and 
amendment 23 to the Part B of Annex III).

Изменение 5

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 13

Обща позиция на Съвета Изменение

(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 храните.

(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 принципа на 
предпазливост и 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 храните.

Or. en

Обосновка

Amendment (2) adopted at the first reading aiming at placing the precautionary principle in 
the centre of the flavourings’ risk assessments.
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Изменение 6

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 1 - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

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.

Настоящият регламент определя 
правила относно ароматизантите и 
хранителните съставки с ароматични 
свойства за влагане във или върху 
храни, за да гарантира високо ниво на 
защита на здравето на човека и 
закрила на потребителите и
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар, в това число и 
практиките за лоялна търговия с храни, 
като при необходимост се взема под 
внимание опазването на околната среда.

Or. en

Обосновка

Amendment (7) adopted at the first reading - in doubt for the consumer - is considered a 
guideline for interpreting possibly ambiguous provisions of the Regulation.

Изменение 7

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 – буква в

Обща позиция на Съвета Изменение

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.

в) несъставни храни и смеси от 
подправки и/или билки, смеси от чайове 
и смеси за запарване сами по себе си.

Or. en

Обосновка

Reworded amendment (45) adopted by Parliament at the first reading aiming at improving 



PR\711716BG.doc 11/24 PE402.786v01-00

BG

clarity by including some examples of food considered to be non-compound. The Parliament 
proposes to delete the last part of Point (c), which considers superfluous in the context.

Изменение 8

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2a. При необходимост може да се 
вземе решение в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол 
по член 21, параграф 3, дали дадено 
вещество или смес от вещества, 
материал или вид храна попадат в 
приложното поле на настоящия 
регламент. 

Or. en

Обосновка

This amendment (11) is needed in order to bring the text into line with the provisions of the 
new comitology procedure.

Изменение 9

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – буква к

Обща позиция на Съвета Изменение

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.

к) „подходящ физичен процес“ означава 
физичен процес, който не променя 
целенасочено химичното естество на 
съставките на ароматизантите, без да се 
накърнява списъкът на 
традиционните процеси за 
приготвяне на храни в приложение II,
и не включва, inter alia, употреба на 
монокислород, озон, неорганични 
катализатори, метални катализатори, 
органометални реагенти и/или UV лъчи.
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Or. en

Обосновка

This amendment (15) was agreed by the Parliament at the first reading. It takes into 
consideration traditional food processes, but it was not accepted by the Council.

Изменение 10

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 4 – буква a

Обща позиция на Съвета Изменение

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

а) въз основа на наличните научни 
доказателства и на принципа на 
предпазливост, да не създават заплаха 
за здравето на потребителите и

Or. en

Обосновка

Amendment (17) adopted at the first reading. As in the current legislation on food additives, a 
clear benefit for the consumer must be a central requirement in the authorization process for 
flavourings.

Изменение 11

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 4 - буква б а (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

ба) използването им има предимства 
и ползи за потребителя и;

Or. en

Обосновка

The amendment (19) adopted at the first reading aims at balancing advantages and 
disadvantages in adding flavourings to food.
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Изменение 12

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 4 - буква б б (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

бб) има оправдана технологична 
необходимост.

Or. en

Обосновка

Amendment (20) adopted by the Parliament at the first reading underlines the Parliament's
position in regard of the authorization process of flavourings. Both amendments (11 and 12) 
aim at recommending moderate use of flavourings in food.

Изменение 13

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 6 - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

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 

2. При наличие на обосновано научно 
опасение, че определени вещества, 
естествено налични в ароматизанти и
хранителни съставки с ароматични 
свойства, в съставни храни могат да 
поставят под съмнение 
безопасността на здравето на 
потребителя, Комисията, по 
собствена инициатива или въз основа 
на информация, предоставена от 
държавите-членки, и след становище 
от Органа, може да определи 
максимални нива за съответните 
вещества, изброени в част Б на 
приложение III.
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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.

Or. en

Обосновка

Amendment (21) agreed by the Parliament at the 1st reading. The purpose of extending the 
scope of the regulation to include food ingredients with flavouring properties is to assist in 
the control of certain substances naturally present in flavourings and food ingredients with 
flavouring properties. The maximum levels should be listed in Part B of Annex III following 
the opinion of the Authority when justified scientific concern  has been raised that those 
substances in compound foods may pose a safety concern to the health of the consumer.

Изменение 14

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2, 
максималните нива не се прилагат, в 
случаи когато дадена съставна храна 
не съдържа добавени ароматизанти и 
единствените хранителни съставки с 
ароматични свойства, които са били 
добавени са пресни, сушени или 
замразени билки и подправки.

Or. en

Обосновка

The amendment (46) agreed by the Parliament at the first reading. There is no scientific 
evidence that an herb displays the same toxicological effect of concern that an isolated 
component within it. Setting maximum levels for such components may lead to increased use 
of herb extracts and the Parliament doubts whether this will provide better consumer 
protection.



PR\711716BG.doc 15/24 PE402.786v01-00

BG

Изменение 15

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 15 – параграф 1 – буква д – точка ii

Обща позиция на Съвета Изменение

(ii) наименованията на всяко едно от 
другите вещества или материали в 
продукта и, където е целесъобразно, 
техните Е-номера;

(ii) наименованията на всяко едно от 
другите вещества или материали в 
продукта и, където е целесъобразно, 
техните Е-номера и означението 
„произведено чрез ГМО“;

Or. en

Обосновка

Amendment (27) was adopted by the Parliament. Labelling provisions should be clarified 
regarding enzymes produced from GMO's. This is in line with the concept of 'last living 
organism' ruling the labelling provisions of Regulation (EC) No 1829/2003 on GM food and 
feed.

Изменение 16

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 19 - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

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.

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. Информацията, 
предоставена в този контекст, се 
счита за поверителна. Комисията 
предоставя информация относно 
нивото на употреба за специфични 
категории в Общността на 
разположение на държавите-членки.

Or. en
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Обосновка

The Rapporteur reintroduces reworded part of the adopted amendment 31, which was deleted 
by the Council.

Изменение 17

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 19 - параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

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.

3. Производител или потребител на 
ароматизант и/или изходни материали 
информира незабавно Комисията за 
всяка нова научна или техническа 
информация, която му e известна и до 
която има достъп, и която би могла да 
повлияе на оценката за безопасност на 
ароматизанта и/или изходните 
материали. 

Or. en

Обосновка

Part of the amendment (31) agreed by the parliament at the 1st reading.

Изменение 18

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 20 - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

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 ...*.

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 
с контрол, посочена в член 21, 
параграф 3 в срок до ...*.
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Or. en

Обосновка

Amendment (32) adopted by the Parliament at the first reading is needed in order to bring the 
text into line with the provisions of the new comitology procedure.

Изменение 19

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 29
Директива 2000/13/EО
Приложение III - параграф 1 – второ тире

Обща позиция на Съвета Изменение

– „пушилни ароматизанти“, ако 
ароматичната съставка съдържа 
ароматизанти, определени в член 3, 
параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) 
№ .../...* и придава пушен аромат на 
храната.

- „пушилни ароматизанти“ или по-
специфично наименование или 
описание на пушилните 
ароматизанти ако ароматичната 
съставка съдържа ароматизанти, 
определени в член 3, параграф 2, 
буква е) от Регламент (ЕО) №.../…* и 
придава пушен аромат на храната.

Or. en

Обосновка

This amendment (37), agreed by the Parliament at the 1st reading provides the opportunity 
for referring to specific smoke flavourings so that consumers would be properly informed 
about salmon flavouring, bacon flavouring, barbecue flavouring and so on.

Изменение 20

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 29
Директива 2000/13/EО
Приложение III – параграф 2 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2a. За ароматизанти, произведени от 
суровина, попадаща в приложното 
поле на Регламент (ЕО) №1829/2003, 
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означението „произведено чрез ГМО“ 
се изписва върху етикета.

За ароматизанти, произведени от 
организъм, попадащ в приложното 
поле на Регламент (ЕО) №1829/2003, 
не се изисква специфично 
етикетиране.

Or. en

Обосновка

The amendment (38) agreed by the Parliament at the first reading. It is necessary to repeat it 
here.

Изменение 21

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 30 - параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

Той се прилага от ...*. Той се прилага от ...*. Независимо от 
това, член 10 се прилага 18 месеца 
след влизането в сила на общностния 
списък.

Or. en

Обосновка

The amendment (44) agreed by the Parliament at the first reading.

Изменение 22

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 30 - параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

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

Членове 26 и 27 се прилагат от датата на 
прилагането на общностния списък.
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Or. en

Обосновка

The amendment (44) adopted by the Parliament at the 1st reading.

Изменение 23

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Приложение III - част Б

Обща позиция на Съвета

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 
веществот
о

Съставна храна, в която е ограничено 
съдържанието на веществото 

Максимално 
допустимо 
ниво mg/kg

Бета-азарон Алкохолни напитки 1,0

1-алил-4-
метоксибе
нзен

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-
диметокс
ибензен, 

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

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 0,5
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Хлебни изделия

Алкохолни напитки 

1

1.5

1-Алил-3,4-
метиленд
иоксибенз
ен, 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

Теукрин А Спиртни напитки с горчив вкус или 
глиег1

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 

Изменение, внесено от Парламента

                                               
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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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

Наименование на 
веществото

Съставна храна, в която е ограничено 
съдържанието на веществото

Максимално 
допустимо ниво

[mg/kg]
▐

Or. en

Обосновка

The amendment agreed by the Parliament at the first reading linked to the amendment to 
Article 5, par. 2 providing a blank list unless harmfulness of certain naturally occurring 
undesirable substances is assessed by the Authority. A similar solution is laid down in Article 
8 and Annex III of the Regulation (EC) No 1925/2006 on the addition of vitamins and 
minerals and of certain other substances to foods.
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EXPLANATORY STATEMENT

Compared with the original proposal, in the common position the Council has reorganised the 
articles and chapter headings in the Regulation and cleared up ambiguous areas to make it 
more transparent. In doing so it took into account some of Parliament’s amendments, but 
some of those which in its first reading Parliament considered essential were not included. It 
is not sufficient merely to strengthen the internal market by ensuring a level playing field for 
all producers; consumer interests also need to be taken into account, and prominent among 
them is the desire for food to be as natural as possible.

Parliament therefore intends to defend those first-reading amendments which it believes are 
the basis for a balanced and practicable Regulation, taking into account scientific and 
technological development.

It is not necessarily the case that all flavourings which are safe from a toxicological point of 
view are actually beneficial to consumers. Parliament wishes to highlight in particular the 
right to choose. In the procedure for approval of flavourings, ‘reasonable technological need’ 
is linked to other EU strategies, such as tackling obesity, as the addition of excessively strong 
flavourings can mask the poor quality of prepared food. The Council and Parliament take a 
different stance on the issue of certain food ingredients with flavouring properties for use in 
and on foods, and on the maximum levels of those ingredients laid down in Annex III.

The Scientific Committee on Food (SCF) and the European Food Safety Authority (EFSA) 
have confirmed the hypothesis that safrole, estragole and methyleugenol from the 
alkenylbenzene chemical class, which occur naturally in herbs and spices, are genotoxic and 
carcinogenic. Their carcinogenicity has been proven in tests on animals, although relatively 
high doses of the substances were used. Neither the SCF nor the EFSA has been instructed to 
investigate possible interactions between these undesirable substances and other substances in 
herbs and spices. It is possible that their reaction in food is not the same as when they are 
examined in isolation. It is important to note that when people eat food containing 
alkenylbenzenes they are exposed to much lower doses than were used in the tests on animals.

Parliament noted the Council’s argument that the maximum permitted levels in Annex III are 
already laid down in Directive 88/388/EC, but believes that this in itself indicates that the 
justification for limiting the use of herbs and spices in prepared food is (still) insufficient. In 
the last 20 years the Member States have not developed a methodology to monitor what 
effects the limits have had and have not carried out any research in the field.

Parliament therefore believes that it is not proven that prepared food in which certain Annex 
III ingredients are naturally present has the same toxicological potential as certain natural 
ingredients when they are tested in isolation. It bases this position on recent toxicological 
studies which take into account the fact that people are exposed to alkenylbenzene in complex 
food matrices. The matrix effects of foods or a combination of foods on certain ingredients in 
nature are known. They are caused by chemical links with other parts of the food or by the
action of other ingredients which increase or reduce the effects. The hypothesis is that these 
effects differ from case to case, and so they need to be researched on a case-by-case basis.
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Parliament advocates reversing the burden of proof in this case. The principle of herb and 
spice producers having to disprove a legal presumption of harmfulness for each product 
individually is contentious. It would be more logical to turn the procedure around. Where 
there is a scientifically justified suspicion that certain substances in food eaten by people are 
harmful to health, the maximum permitted values could be included in Annex III on the basis 
of an opinion to that effect from the EFSA.

Parliament also took account of the fact that the active principles in herb mixtures change on a 
seasonal basis. Seasonal changes would require expensive tests to be carried out that would 
probably exceed the market value of the herb and spice mixes, so prepared food producers 
could well decide in advance to replace herbs with flavourings. This is not what European 
consumers want. In taking this stance Parliament also took into account the fact that the 
Regulation does not limit the use of herbs and spices as such and that in the common position 
the Council also abolished the maximum values for substances in Annex III which are added 
to food prepared on the same site. Parliament believes that the justification for this – the 
presumed small proportion of harmful substances in food prepared in that way – could be 
extended to prepared food in general.
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