ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и
предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
(Oбн. ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 86 от 2008 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 44 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него се правят следните изменения:
а) В т. 1 думите „специфичните изисквания“ се заменят с „изискванията“;
б) Точка 2 се заличава.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Специфичните изисквания към производството и предлагането на пазара на
материали и предмети от пластмаси са установени в Регламент (ЕС) № 10/2011 на
Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни (OB, L 12, 15.1.2011 г.).“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя:
„(1) Изискванията по наредбата се прилагат за материалите и предметите от
пластмаси, обособени в категориите по чл. 2, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 10/2011.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 3. Член 4 се изменя:
„Чл. 4. Само веществата от Списъка на Съюза на разрешените вещества, установен
с Регламент (ЕС) № 10/2011 и при спазване на определените в него условия, могат да
бъдат използвани целенасочено в производството на слоеве от пластмаси на материали и
предмети от пластмаси.“
§ 4. Членове 5-10 се отменят.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя:
„(2) При предлагане на пазара, с изключение на етап търговия на дребно,
материалите и предметите, предназначени да бъдат поставени в контакт с храни, които
съдържат добавки, разрешени съгласно Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към
използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.) или разрешени като ароматични
вещества съгласно Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на
ароматизанти в храните (ДВ, бр. 70 от 2002 г.), се придружават от писмена декларация за
съответствие по чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 и разпоредбите на Глава IV на
Регламент (ЕС) № 10/2011.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя:
„(1) Не се разрешава от материалите и предметите да се отдават съставни вещества
в храните в нарушение на общите ограничения и границите на специфична миграция,
определени в Регламент (ЕС) № 10/2011.“

2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 14, ал. 1 – 3 се отменят.
§ 8. Член 16 се изменя:
„Чл. 16. Многослойните материали и предмети от пластмаси трябва да отговарят на
специфичните изисквания, определени в Глава III на Регламент (ЕС) № 10/2011.“
§ 9. Член 18 се отменя.
§ 10. Член 19 се изменя:
„Чл. 19. Съответствието на материалите и предметите с нормите, определени в
Регламент (ЕС) № 10/2011 се установява въз основа на резултатите, получени от
органолептични изследвания и анализи за определяне на обща и специфична миграция.“
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя:
„(2) Анализите по ал. 1 се извършват съгласно условията и правилата, посочени в
Регламент (ЕС) № 10/2011 и Приложение № 9.“
2. Алинеи 3 – 7 се отменят.
§ 12. Член 23 се отменя.
§ 13. Член 24 се изменя:
„Чл. 24. Резултатите от изпитването на миграция се изразяват в единиците,
определени в и при спазване на изискванията на чл. 17 на Регламент (ЕС) № 10/2011.“
§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 1935/2004“ се добавя „и Глава IV на
Регламент (ЕС) № 10/2011.“
2. Алинея 2 се изменя:
„(2) Декларацията по ал. 1 се изготвя от лицето, което отговаря за осигуряване на
изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Регламент (ЕС) №
10/2011 в рамките на предприятието, което контролира.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 15. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1, т. 1, 2, 4-8, 13, 14, 18, 19 и 21-23 се заличават
2. В § 2 думите „Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Регламент (ЕО) № 2023/2006“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 1935/2004, Регламент (ЕО) № 2023/2006 и Регламент (ЕС) №
10/2011”.
3. В § 3, т. 1, 4 и 5 се заличават.
4. В § 4 се създава т. 5:
„5. Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, последно
изменен с Регламент (ЕС) № 321/2011.“
§ 16. Приложения № 1 – 5, 7 и 8 се отменят.
§ 17. В Приложение № 9 към чл. 21, ал. 2, наименованието на част ІV се изменя:
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„Част IV. Моделните разтвори, които трябва да се използват за изпитване на
миграцията на съставките на материалите и предметите от пластмаси, предназначени за
контакт с отделен хранителен продукт или специфични групи храни, са определени в т. 3
на Приложение III на Регламент (ЕС) № 10/2011.“
§ 18. Приложения № 10 и 11 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. До 31 декември 2012 г. удостоверяващите документи по чл. 16 на Регламент
(ЕС) № 10/2011 се изготвят на базата на основните правила за изпитване на общата
миграция и специфичната миграция, определени в Приложение № 9.
§ 20. От 1 януари 2013 г. удостоверяващите документи по чл. 16 на Регламент (ЕС)
№ 10/2011 за материалите, предметите и веществата, пуснати на пазара до 31 декември
2015 г., се изготвят на базата на:
а) правилата за изпитване на миграцията, определени в чл. 18 на Регламент (ЕС) №
10/2011 или
б) основните правила за изпитване на общата миграция и специфичната миграция,
определени в Приложение № 9.
§ 21. От 1 януари 2016 г. удостоверяващите документи по чл. 16 на Регламент (ЕС)
№ 10/2011 се изготвят на базата на правилата за изпитване на миграцията, определени в
чл. 18 от същия Регламент.
§ 22. До 31 декември 2015 г. добавките, използвани в покритие от стъклени влакна
за пластмаса, подсилена със стъклени влакна, които не са изброени в Приложение I на
Регламент (ЕС) № 10/2011, трябва да отговарят на разпоредбите за оценка на риска,
определени в чл. 19 от същия Регламент.
§ 23. Материалите и предметите, които са били законово пуснати на пазара преди 1
май 2011 г., могат да бъдат предлагани на пазара за продажба до 31 декември 2012 г.
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник, с
изключение на чл. 4, който:
1. по отношение на употребата на добавките, различни от пластификатори се
прилага за слоеве от пластмаси или покрития от пластмаси за капачките и
приспособленията за затваряне, посочени в чл. 2, параграф 1, буква г) на Регламент (ЕС)
№ 10/2011 от 31 декември 2015 г.
2. по отношение на употребата на добавките, използвани в покритие от стъклени
влакна за пластмаса, подсилена със стъклени влакна се прилага от 31 декември 2015 г.
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:
НОНА КАРАДЖОВА
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