
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 238/2010 НА КОМИСИЯТА 

от 22 март 2010 година 

за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета относно изискването за етикетиране на напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни 

процента алкохол и някои оцветители за храни 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 
добавките в храните ( 1 ), и по-специално член 24, параграф 3 
от него, 

като има предвид, че: 

(1) В приложение V към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се 
предоставя списък на оцветителите за храни, за които 
етикетирането трябва да включва допълнителна 
информация, че могат да имат неблагоприятни 
последици върху дейността и вниманието при децата. 

(2) Изключение от това правило вече се съдържа в 
приложение V към Регламент (ЕО) № 1333/2008 за 
храни, при които оцветителят е използван за целите на 
здравна или друга маркировка на месни продукти, за 
поставяне на печат върху яйца или за декоративно оцве 
тяване на яйца. 

(3) Оцветителите, посочени в приложение V към Регламент 
(ЕО) № 1333/2008, могат да бъдат използвани при някои 
алкохолни напитки като ароматизирани вина, аромати 
зирани напитки на винена основа, ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски продукти, плодови вина, 
ябълково вино, крушово вино и някои спиртни 
напитки. Като се има предвид, че продукти със 
съдържание на алкохол повече от 1,2 обемни процента 
не са предназначени за консумация от деца, изискването 
за допълнително етикетиране, посочено в приложение V 
към Регламент (ЕО) № 1333/2008, следователно не е 
нито необходимо, нито уместно за тези храни. 

(4) Следователно приложение V към Регламент (ЕО) 
№ 1333/2008 следва да бъде съответно изменено. 

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот 
ветствие със становището на Постоянния комитет по 
хранителната верига и здравето на животните и не бяха 
обект на възражение от страна на Европейския парламент 
и Съвета, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Приложение V към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, 
както следва: 

Бележката под линия „(*) С изключение на храните, при които 
оцветителят(ите) е(са) използван(и) за целите на здравна или 
друга маркировка на месни продукти, за поставяне на печат 
върху яйца или за декоративно оцветяване на яйца“ се заменя 
със следното: 

„(*) С изключение на: 

а) храните, при които оцветителят(ите) е(са) използван(и) 
за целите на здравна или друга маркировка на месни 
продукти, за поставяне на печат върху яйца или за 
декоративно оцветяване на яйца, и 

б) напитките със съдържание на алкохол повече от 1,2 
обемни процента.“ 

Член 2 

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

Той се прилага от 20 юли 2010 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- 
членки. 

Съставено в Брюксел на 22 март 2010 година. 

За Комисията 
Председател 

José Manuel BARROSO

BG 23.3.2010 г. Официален вестник на Европейския съюз L 75/17 

( 1 ) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.


