МОТИВИ
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2002 г. за
изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на
храни и хранителни съставки
(обн., ДВ, бр. 44 от 2002 г., доп., бр. 32 от 2011 г.)
1. Причини, които налагат приемането на акта:
С Решение № 35 на Министерския съвет от 19 януари 2017 година е приет План
за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в
Европейския съюз.
С оглед прилагането на европейското право в националното законодателство, в
Плана за действие през 2017 г. е залегнало транспонирането на Директива (ЕС) 2016/1855
на Комисията за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета

за

сближаване

на

законодателствата

на

държавите

членки

относно

екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на
храни (ОВ, L 284 от 20.10.2016 г.).
След направена повторна оценка от Европейския орган по безопасност на храните
за безопасността на диметилов етер като разтворител за екстракция за производство на
обезмаслени продукти от животински произход – колаген и желатин, се прецизират
максимално допустимите граници на остатъчни вещества за диметилов етер в
цитираните продукти.
Това от своя страна налага необходимостта Наредба № 9 от 2002 г. да бъде
съответно изменена и допълнена.
2. Цели, които се поставят:
Основна цел на изменения подзаконов нормативен акт е да гарантира, че напълно
и цялостно са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2016/1855.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предложеният проект на акт, няма да окаже пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет в текущата и/или в следващите години. Прилагането на
нормативният акт не изисква и допълнителни финансови и/или други средства, които да
бъдат направени от производителите и/или търговците на храни.

4. Очакваните резултати от прилагането
Очакваният резултат е използване на видове екстракционни разтворители при
производството на храни и хранителни съставки със стойности на съдържащи се в тях
вещества, еквивалентни за всички държави в Европейския съюз; определяне на критерии
за чистота на екстракционните разтворители; максимално допустимите количества на
остатъци от екстракционни разтворители във или върху храни или хранителни съставки,
както и информацията, върху опаковката на продуктите и в съпровождащата ги
документация. Това ще гарантира по-голяма безопасност на предлаганите храни на
пазара, с оглед опазване здравето на потребителите.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Проектът на наредба транспонира напълно текстовете на Директива (ЕС)
2016/1855 на Комисията за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно
екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на
храни.
За съответствието на наредбата с текстовете на директивата е изготвена Таблица
на съответствието с правото на Европейския съюз.

