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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 108/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 15 януари 2008 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1925/2006 относно влагането на витамини, минерали и някои
други вещества в храните
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(4)

Когато поради наложителни причини за спешност сроковете, които обикновено са приложими в рамките на
процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат
спазени, Комисията следва да може да прибегне до
процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6
от Решение 1999/468/ЕО, за заличаване на определени
витамини или минерали, изброени в приложенията, и за
включване и изменение на определени други вещества,
посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/
2006.

(5)

Следователно Регламент (ЕО) № 1925/2006 следва да бъде
съответно изменен,

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 комитет (1),
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от
Договора (2),
като имат предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(1)

Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и
на Съвета (3) предвижда, че процедурата по регулиране,
установена 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 Комисията (4), следва да се прилага за приемането на
мерки за изпълнение относно посочения регламент.
Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/
512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол
за приемането на мерки от общ характер и предназначени да
изменят несъществени елементи от основен акт, приет в
съответствие с процедурата по член 251 от Договора,
включително чрез заличаване на някои от тези елементи
или чрез допълване на акта с нови несъществени елементи.
На Комисията следва да се предостави правомощие да
приема промени в приложения I и II към Регламент (ЕО)
№ 1925/2006, да определя допълнителни храни, в които не
могат да се влагат определени витамини или минерали, да
взема решения за установяване и/или изменение на
списъците с други разрешени, забранени или ограничени
вещества, да определя условията, при които могат да се
използват витамини и минерали, като например критерии за
чистота, максимални и минимални количества и други
ограничения или забрани във връзка с влагането на
витамини и минерали в храни, както и да установява
дерогации от някои разпоредби на посочения регламент.
Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени
да изменят несъществени елементи на посочения регламент
включително чрез допълването му с нови несъществени
елементи, те трябва да се приемат в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, предвидена в
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

ОВ C 325, 30.12.2006 г., стр. 40.
(2) Становище на Европейския парламент от 7 юни 2007 г. (все още
непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от
17 декември 2007 г.
(3) ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.
(4) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/
512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 1925/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 3 се заменя със следното:

„3. Промени в списъците, посочени в параграф 1 от
настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по
регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3, като
се взема предвид становището на Органа.

При наложителни причини за спешност Комисията може да
прибегне до процедурата по спешност, посочена в член 14,
параграф 4, за изваждането на витамин или минерал от
списъците, посочени в параграф 1 на настоящия член.

Преди да извърши тези промени, Комисията провежда
консултации със заинтересованите страни, по-специално със
стопанските субекти в хранителната промишленост и
потребителски групи.“.

2.

В член 4 втори параграф се заменя със следното:

„Мерките, които определят допълнителните храни или
категории храни, в които не могат да бъдат влагани
определени витамини и минерали, и които са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия
регламент, могат да се приемат в съответствие с процедурата
по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3,
въз основа на научни доказателства и като се вземе предвид
тяхната хранителна стойност.“.
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4.

приемат в съответствие с процедурата по регулиране
с контрол, посочена в член 14, параграф 3 от
настоящия регламент.“;

В член 5 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. Мерките, които определят критериите за чистота за
витаминните форми и минералните вещества, изброени в
приложение II, и които са предназначени да изменят
несъществени елементи на настоящия регламент чрез
допълването му, се приемат в съответствие с процедурата
по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3,
освен когато те се прилагат по силата на параграф 2 на
настоящия член.“.

5.

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. Когато в храните се влага витамин или минерал,
общото количество на витамина или минерала, което
се съдържа, независимо с каква цел, в храната, която се
продава, не надвишава максималните количества.
Мерките, които определят това количество и които
са предназначени да изменят несъществени елементи
на настоящия регламент чрез неговото допълване, се
приемат в съответствие с процедурата по регулиране с
контрол, посочена в член 14, параграф 3. За тази цел
Комисията може да представя проект на мерки за
максималните количества в срок до 19 януари 2009 г.
За концентрирани или дехидратирани продукти
определените максимални количества са тези, които
се съдържат в храните, когато са приготвени за
консумация в съответствие с указанията на производителя.“;

Член 7, параграф 1 се заменя със следното:

„1. Етикетирането, представянето и рекламирането на
храни, в които са вложени витамини и минерали, не
включват твърдения, които посочват или загатват, че един
балансиран и разнообразен хранителен режим не може да
осигури подходящи количества хранителни вещества.
Където е уместно, по отношение на определено хранително
вещество може да бъде приета дерогация, предназначена да
измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез
допълването му, в съответствие с процедурата по регулиране
с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“;

Член 6 се изменя, както следва:

а)

6.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

Параграф 2 се заменя със следния текст:

„2. По своя инициатива или въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки, Комисията
може, след оценка от Органа на наличната информация за всеки отделен случай, в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, предвидена в
член 14, параграф 3, да реши да включи, ако е
необходимо, веществото или съставката в приложение III. По-специално:

а)
б)

Параграф 2 се заменя със следното:

„2. Всички условия, които ограничават или забраняват влагането на определен витамин или минерал в
храна или категория храни и които са предназначени
да изменят несъществени елементи на настоящия
регламент, включително чрез допълването му, се
приемат в съответствие с процедурата по регулиране
с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“;

в)

Параграф 6 се заменя със следното:

„6. Влагането на витамин или минерал в храна води
до наличието на този витамин или минерал в храната
най-малко в значително количество, когато такова е
определено съгласно приложението към Директива
90/496/ЕИО. Мерките, които определят минималните
количества, включително всички по-малки количества,
чрез дерогация от горепосочените значителни количества, за конкретни храни или категории храни, и които
са предназначени да изменят несъществени елементи
на настоящия регламент чрез допълването му, се
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б)

ако е установено вредно въздействие върху
здравето, веществото и/или съставката, съдържаща веществото:

i)

се включва в приложение III, част А и се
забранява влагането му/ѝ в храни или
използването му/ѝ при производството на
храни; или

ii)

се включва в приложение III, част Б, като
влагането му/ѝ в храни или използването
му/ѝ при производството на храни се
разрешава само при условията, определени
в посоченото приложение;

ако е установена възможност за вредно въздействие върху здравето, но продължава да
съществува научна несигурност по въпроса,
веществото се включва в приложение III, част В.

Поради наложителни причини за спешност Комисията
може да използва процедурата по спешност, посочена в
член 14, параграф 4, за да включи веществото или
съставката в приложение III, част А или Б.“;

13.2.2008 г.
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Параграф 5 се заменя със следното:
„5. В срок от четири години от датата на включване
на вещество в списъка в приложение III, част В, в
съответствие с процедурата по регулиране с контрол,
посочена в член 14, параграф 3, и като се вземе
предвид становището на Органа по отношение на
досиета, които са постъпили за оценка съгласно
посоченото в параграф 4 от настоящия член, се взема
решение, предназначено да измени несъществени
елементи на настоящия регламент, за общо разрешение
за използването на вещество, изброено в приложение III, част В, или за включването му в приложение III,
част А или Б, в зависимост от случая.
Поради наложителни причини за спешност Комисията
може да използва процедурата по спешност, посочена в
член 14, параграф 4, за включване на веществото или
съставката в приложение III, част А или Б.“;

7.

Член 14 се заменя със следното:
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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 взимат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4. При позоваване на настоящия параграф се прилагат
член 5а, параграфи 1, 2 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/
ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

„Член 14
Член 2

Процедура на комитета
1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните, създаден с
член 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Страсбург на 15 януари 2008 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

