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Текст на съответната директива на Европейския съюз –
Кореспондиращ текст от проекта на акт/действащи нормативни
Степен на съответствие
член по член
актове
ДИРЕКТИВА 1999/3/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Закон за храните (ЗХ)
И НА СЪВЕТА ОТ 22 ФЕВРУАРИ 1999 ГОДИНА
ОТНОСНО
СЪСТАВЯНЕТО
НА
СПИСЪК
НА Проект на Наредба за условията и реда за обработване на храни с
ОБЩНОСТТА ЗА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ, йонизиращо лъчение и за изискванията към тях
КОИТО СА ОБРАБОТЕНИ С ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ
Член 1
Проект на Наредба за условията и реда за обработване на храни с Пълно съответствие
1. Без да се засяга положителният списък на Общността, йонизиращо лъчение и за изискванията към тях
който ще бъде съставен в съответствие с втората алинея на Чл. 8. (1) С йонизиращо лъчение могат да се обработват само сухи
член 41, параграф 3 от рамковата директива, настоящата ароматни билки, подправки и растителни подправки, предназначени за
директива установява първоначален положителен списък на търговия на българския пазар, като максималната обща средна
Общността за храни и хранителни съставки, наричани по- погълната доза при облъчването не трябва да надвишава 10,0 kGy.
нататък „храни", които могат да бъдат обработени с (2) Допуска се разрешаването на обработването на храни с йонизиращо
йонизиращо лъчение, както и определя максималните дози, лъчение за трети страни, включително държави членки на Европейския
разрешени за предвижданата цел.
съюз, ако това е позволено в страната, за която е предназначена храната
2. Обработката на посочените продукти с йонизиращо и е в съответствие с Общия стандарт за облъчени храни (CODEX STAN
лъчение може да се извършва само в съответствие с 106-1983, Rev. 2-2003) на Кодекс алиментариус и всички свързани
разпоредбите на рамковата директива. В частност, методите нормативни актове на приемащата страна.
за проверка се използват в съответствие с член 7, параграф 3
от рамковата директива.
3. Храните, които могат да бъдат обработени с йонизиращо
лъчение и максималната пределна средна доза, на която
могат да бъдат подложени са изброени в приложението.
Член 2
Пълно съответствие
Закон за храните
Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или Чл. 89. (2) С йонизиращо лъчение може да се обработват само храни,
възпрепятстват продажбата на храни, облъчени в посочени в наредбата по чл. 88, ал. 3, въвеждаща Директива 1999/3/ЕО
съответствие с общите разпоредби на рамковата директива и на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно
с разпоредбите на настоящата директива на основание, че са съставянето на списък на Общността за храни и хранителни съставки,
обработени по този начин.
които са обработени с йонизиращо лъчение.
Член 3
Не подлежи на въвеждане
Всички изменения на настоящата директива се извършват в
съответствие с процедурите по член 100а от Договора.
Член 4
Проект на Наредба за условията и реда за обработване на храни с Пълно съответствие
Държавите-членки
въвеждат
в
сила
законовите, йонизиращо лъчение и за изискванията към тях
подзаконовите
и
административните
разпоредби, ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДИРЕКТИВА 1999/3/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 22 ФЕВРУАРИ 1999 ГОДИНА ОТНОСНО СЪСТАВЯНЕТО НА СПИСЪК НА ОБЩНОСТТА ЗА ХРАНИ И
ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ, КОИТО СА ОБРАБОТЕНИ С ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ
1

необходими, за да се съобразят с настоящата директива по
такъв начин, че да се разреши търговията и използването на
облъчени храни, които са в съответствие с настоящата
директива най-късно до 20 септември 2000 г.
Те информират Комисията за това.
Когато държавите-членки предприемат тези мерки, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официално им публикуване. Условията и редът
на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 5
Настоящата директива влиза в сила на седмия ден след
публикуването й в Официален вестник на Европейските
общности.
Член 6
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ХРАНИ, ЗА КОИТО Е РАЗРЕШЕНА ОБРАБОТКА ЧРЕЗ
ОБЛЪЧВАНЕ И МАКСИМАЛНИ ДОЗИ НА ОБЛЪЧВАНЕ
Максимална пределна
Категория храни
средна погълната доза на
облъчване (kGy)
Изсушени ароматични билки,
10
подправки и растителни
подправки

§ 1. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 1999/2/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 година за
сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните
и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение
(ОВ L 66, 13/03/1999, специално българско издание глава 13 том 026
стр. 55 – 62) и Директива 1999/3/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 22 февруари 1999 година относно съставянето на списък на
Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с
йонизиращо лъчение (ОВ, специално българско издание глава 13, том
026, стр. 63 – 65).

Не подлежи на въвеждане

Не подлежи на въвеждане
Проект на Наредба за условията и реда за обработване на храни с Пълно съответствие
йонизиращо лъчение и за изискванията към тях
Чл. 8. (1) С йонизиращо лъчение могат да се обработват само сухи
ароматни билки, подправки и растителни подправки, предназначени за
търговия на българския пазар, като максималната обща средна
погълната доза при облъчването не трябва да надвишава 10,0 kGy.
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