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Изменение 646
John Bowis, Chris Davies

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „обявяване на хранителните 
стойности“ или „етикетиране за 
хранителни стойности“ означава 
информация, състояща се от:

1. „обявяване на хранителните 
стойности“ или „етикетиране за 
хранителни стойности“ означава 
информация, посочваща:

a) енергийна стойност; или a) енергийна стойност; или
б) енергийна стойност или една или 
повече от следните хранителни 
съставки:

б) енергийна стойност и една или повече 
от следните хранителни съставки и 
техните компоненти:

- мазнини, - мазнини,
- въглехидрати, - въглехидрати,

- фибри, - фибри,
- белтъчини, - белтъчини,

- сол, - сол,
- витамини и минерали, изброени в 
Приложение XI, Част А, точка 1 и 
налични в значителни количества, 
определени в Приложение XI, Част А, 
точка 2.

- витамини и минерали, изброени в 
Приложение XI, Част А, точка 1 и 
налични в значителни количества, 
определени в Приложение XI, Част А, 
точка 2.

Or. en

Изменение 647
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение I – точки 1 - 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „обявяване на хранителните 
стойности“ или „етикетиране за 
хранителни стойности“ означава 
информация, състояща се от:

1. етикетиране за хранителни 
стойности“ означава информация, 
състояща се от:

(a) енергийна стойност; или (a) енергийна стойност; или
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(б) енергийна стойност или една или 
повече от следните хранителни 
съставки:

(б) енергийна стойност и една или 
повече от следните хранителни 
съставки: както и всяко вещество, 
което принадлежи към една от тези 
категории или представлява част от 
вещество, принадлежащо към тази 
категория:

- мазнини, - мазнини,

- въглехидрати, - въглехидрати,
- фибри, - фибри,

- белтъчини, - белтъчини,

- сол, - натрий,

- витамини и минерали, изброени в 
Приложение XI, Част А, точка 1 и 
налични в значителни количества, 
определени в Приложение XI, Част А, 
точка 2.

- витамини и минерали, изброени в 
Приложение XI, Част А, точка 1 и 
налични в значителни количества, 
определени в Приложение XI, Част А, 
точка 2.

2. „мазнини“ означава общото 
количество липиди, включително 
фосфолипидите;

2. мазнини“ означава общото 
количество липиди, включително 
фосфолипидите;

3. „наситени мастни киселини“ означава 
мастни киселини без двойна връзка; 

3. „наситени мастни киселини“ означава 
мастни киселини без двойна връзка 
въглерод-въглерод;

4. „транс-мазнини“ означава мастни 
киселини, от които най-малко една 
несвързана, (по-точно прекъсната от 
поне една метиленова група), двойна 
връзка въглерод-въглерод в транс-
конфигурацията; 

4. „транс-мазнини“ означава мастни 
киселини, от които най-малко една 
несвързана, (по-точно прекъсната от 
поне една метиленова група), двойна 
връзка въглерод-въглерод в транс-
конфигурацията; 

5. „мононенаситени мастни киселини“ 
означава мастни киселини с една цис-
двойна връзка;

5. „мононенаситени мастни киселини“ 
означава мастни киселини с една двойна 
връзка въглерод-въглерод в цис-
двойната връзка;

6. „полиненаситени мастни киселини“ 
означава мастни киселини с цис, цис-
двойни връзки, разделени от 
метиленова група;

6. „полиненаситени мастни киселини“ 
означава мастни киселини с поне две 
изолирани двойни връзки въглерод-
въглерод;

7. „въглехидрати“ означава всеки 
въглехидрат, който се метаболизира от 
човека, включително полиоли; 

7. „въглехидрати“ означава всеки 
въглехидрат, който се метаболизира от 
човека, включително полиоли; 

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които се 

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които се 



AM\762309BG.doc 5/86 PE418.220v01-00

BG

намират в храната, с изключение на 
полиоли;

намират в храната, с изключение на 
полиоли, изомалтулоза и D-тагатоза;

9. „полиоли“ означава алкохоли, 
съдържащи повече от две хидроксилни 
групи;

9. „полиоли“ означава алкохоли, 
съдържащи повече от две хидроксилни 
групи;

10 „белтъчини“ означава белтъчно 
съдържание, изчислено с помощта на 
формулата: белтъчини = общ азот по 
Kjeldahl × 6,25;

10. „белтъчини“ означава белтъчно 
съдържание, изчислено с помощта на 
формулата: белтъчини = общ азот по 
Kjeldahl × 6,25; 6,38 за млечен протеин 
и 5,7l за соев протеин.

Or. de

Обосновка

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).
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Изменение 648
Riitta Myller

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква б – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– сол, – натрий, съдържащ се в солта и 
добавките,

Or. fi

Обосновка

В някои категории продукти, добавките могат да съдържат значително количество 
натрий. Например, критериите за използване на символа „Finnish heart”, указващ кои
храни помагат за поддържането на здраво сърце, вземат предвид натрия в 
добавките.

Изменение 649
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

- сол, - Натрий

Or. en

Обосновка

Солта (натриев хлорид) не е единственият източник на натрий в хранителния режим. 
Има много други натриеви соли освен натриевия хлорид (например: мононатриев 
глутамат, натриев карбонат…). Обозначаването „Натрий от сол” би изброило само 
минимална част от действителното съдържание и не би дало точна информация.
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Изменение 650
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Приложение I – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които се 
намират в храната, с изключение на 
полиоли;

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които се 
намират в храната, с изключение на 
полиоли и изомалтулоза;

Or. en

Обосновка

Изомалтулозата е одобрена нова храна, която се обхваща от дефиницията за 
въглехидрати. Тя не следва да бъде класифицирана в „захари”, тъй като нейните 
основни физиологични характеристики се различават от традиционните захари. 
Изомалтулозата не уврежда зъбите, освобождава се бавно в тялото, като осигурява 
ниски нива на освобождаване на гликоза в кръвта, като в същото време е напълно 
смилаема.

Изменение 651
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение I – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които се 
намират в храната, с изключение на 
полиоли;

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които се 
намират в храната, с изключение на 
полиоли, изомалтулоза и D-тагатоза;

Or. de

Обосновка

Изомалтулозата и D-тагатозата са одобрени нови храни, които попадат в 
дефиницията за въглехидрати. Изомалтулозата и D-тагатозата не следва да се 
разглеждат като „захари”, тъй като те се различават значително от 
традиционната захар по своите основни физиологични характеристики. Например те 
не увреждат зъбите, имат слаб ефект върху нивото на кръвната захар и са 
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нискокалорични.

Изменение 652
Avril Doyle

Предложение за регламент
Приложение I – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „полиоли“ означава алкохоли, 
съдържащи повече от две 
хидроксилни групи;

9. „полиоли” се определят като 
въглехидрати, които са редуцирани
моно-, ди-, олигозахараиди или 
полизахариди и които са изброени 
като разрешени подсладители;

Or. en

Обосновка

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of “glycerol” that is not a nutritional polyol
Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.
Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.
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Изменение 653
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение I – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „сол“ означава съдържанието на 
сол, изчислено по следната формула: 
сол = натрий × 2,5;

11. „натрий” означава общото 
количество натрий в определена 
храна;

Or. en

Обосновка

„Съдържание на сол” и„еквивалент на съдържание на сол” не са с еднакви значения; 
„съдържание на сол”е действителното количество сол, използвано в храната; 
„еквивалент на съдържание на сол”е теоретично количество сол, изчислено на 
базата на общото количество натрий в храната.

Изменение 654
Avril Doyle

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) житни растения за производство на 
дестилати или етилов алкохол от 
селскостопански произход за спиртни 
и други напитки, съдържащи над 1,2 
обемни процента алкохол.

г) житни растения за производство на 
алкохолни дестилати.

Or. en

Обосновка

Изменението се налага, за да направи изключението по-ясно и за да го приведе в 
съответствие със становището на ЕОБХ (Европейския орган по безопасност на 
храните). Първоначалната формулировка би могла да доведе до етикетиране на 
продукти като алергенни, когато, според Становището на ЕОБХ; те не съдържат 
какъвто и да е алергенен материал. Комисията се съгласява, че настоящата 
формулировка се нуждае от изменение, така че да гарантира, че уязвимите клиенти 
няма да бъдат подведени.
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Изменение 655
Avril Doyle

Предложение за регламент
Приложение II – точка 7 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) използвана за производство на 
дестилати или етилов алкохол от 
селскостопански произход за спиртни 
и други напитки, съдържащи над 1,2 
обемни процента алкохол;

a) използвана за производство на 
алкохолни дестилати.

Or. en

Обосновка

Изменението се налага, за да направи изключението по-ясно и за да го приведе в 
съответствие със становището на ЕОБХ (Европейския орган по безопасност на 
храните). Първоначалната формулировка би могла да доведе до етикетиране на 
продукти като алергенни, когато, според становището на ЕОБХ, те не съдържат 
какъвто и да е алергенен материал. Комисията се съгласява, че настоящата 
формулировка се нуждае от изменение, така че да гарантира, че уязвимите клиенти 
няма да бъдат подведени.

Изменение 656
Avril Doyle

Предложение за регламент
Приложение II – точка 8 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) ядки, използвани за производство 
на дестилати или етилов алкохол от 
селскостопански произход за спиртни 
и други напитки, съдържащи над 1,2 
обемни процента алкохол.

(a) ядки, използвани за производство 
на алкохолни дестилати.

Or. en

Обосновка

Изменението се налага, за да направи изключението по-ясно и за да го приведе в 
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съответствие със Становището на ЕОБХ (Европейския орган за безопасност на 
храните). Първоначалната формулировка би могла да доведе до етикетиране на 
продукти като алергенни, когато, според Становището на ЕОБХ; те не съдържат 
какъвто и да е алергенен материал. Комисията се съгласява, че настоящата 
формулировка се нуждае от изменение, така че да гарантира, че уязвимите клиенти 
няма да бъдат подведени.

Изменение 657
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение II – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Серен диоксид и сулфити с 
концентрация над 10 mg/kg или 10 
mg/litre, изразени като SO2.

12. Серен диоксид и сулфити с 
концентрация над 10 mg/kg или 10 mg/l, 
изразени като SO2, в готовите за 
консумиране продукти.

Or. en

Обосновка

Изменението изяснява, че определените ограничения се отнасят само за храната, 
която е готова за консумация, тъй като разпоредбата третира алергии или 
непоносимости, причинени от консумиране на храна, и поради това не може да се 
прилага спрямо продукти под формата на концентрат, които трябва да бъдат 
приготвени преди консумация.

Изменение 658
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ХРАНИ, ОПАКОВАНИ В ОПРЕДЕЛЕНИ 
ГАЗОВЕ

1.1 Храните, чиято 
трайност е била 
удължена 
посредством 

„Опаковани в 
защитна 
атмосфера“

заличава се
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опаковъчни 
газове, разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО на 
Съвета1

Or. en

Обосновка

Избягване на двойно обявяване.
По отношение на точка 1.1., това не представлява допълнителна информация за 
потребителя. Той следва да погледне срока на годност.
Ние считаме задължителното двойно етикетиране на подсладителите за ненужно. 
Подсладителите са ясно етикетирани в списъка на съставките и където е 
необходимо е поставен предупредителен етикет за наличието на фенилаланин. 
Разпоредбата бе приета в момент, когато използването на нискокалорични 
подсладители бе по-рядко в рамките на ЕС, и това предложение предвижда отлична 
възможност за опростяване.

Изменение 659
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Храните,
съдържащи 
подсладител 
или 
подсладители, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО

„с 
подсладител/и“
, като това 
обозначение 
съпровожда 
наименованиет
о на храната.

заличава се

Or. en

                                               
1 OВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 27.
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Обосновка

Избягване на двойно обявяване.
По отношение на точка 1.1., това не представлява допълнителна информация за 
потребителя. Той следва да погледне срока на годност.
Ние считаме задължителното двойно етикетиране на подсладителите за ненужно. 
Подсладителите са ясно етикетирани в списъка на съставките и където е 
необходимо е поставен предупредителен етикет за наличието на фенилаланин. 
Разпоредбата бе приета в момент, когато използването на нискокалорични 
подсладители бе по-рядко в рамките на ЕС и това предложение предвижда отлична 
възможност за опростяване.

Изменение 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Храните, 
съдържащи 
подсладител 
или 
подсладители, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО

„с 
подсладител/и“
, като това 
обозначение 
съпровожда 
наименованиет
о на храната.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължителното двойно етикетиране на подсладителите е ненужно.
Подсладителите са ясно етикетирани в списъка на съставките и където е 
необходимо е поставен предупредителен етикет за наличието на фенилаланин.
Разпоредбата бе приета в момент, когато използването на нискокалорични 
подсладители бе по-рядко в рамките на ЕС, и това предложение предвижда отлична 
възможност за опростяване.
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Изменение 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Храните, 
съдържащи 
подсладител или 
подсладители, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО

„с 
подсладител/и“, 
като това 
обозначение 
съпровожда 
наименованието 
на храната.

2.1 Храните, 
съдържащи 
подсладител или 
подсладители, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО

„с 
подсладител/и“, 
като това 
обозначение 
съпровожда 
наименованието 
на храната в 
основното 
зрително поле.

Or. en

Изменение 662
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2 Храните, 
съдържащи 
както добавена 
захар или 
захари, така и 
подсладител 
или 
подсладители, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО

„със захар/и и 
подсладител/и“
, като това 
обозначение 
съпровожда 
наименованиет
о на храната.

заличава се

Or. en

Обосновка

Избягване на двойно обявяване.
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По отношение на точка 1.1., това не представлява допълнителна информация за 
потребителя. Той следва да погледне срока на годност.
Ние считаме задължителното двойно етикетиране на подсладителите за ненужно.
Подсладителите са ясно етикетирани в списъка на съставките и където е 
необходимо е поставен предупредителен етикет за наличието на фенилаланин.
Разпоредбата бе приета в момент, когато използването на нискокалорични 
подсладители бе по-рядко в рамките на ЕС, и това предложение предвижда отлична 
възможност за опростяване.

Изменение 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2 Храните, 
съдържащи 
както добавена 
захар или 
захари, така и 
подсладител 
или 
подсладители, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО

„със захар/и и 
подсладител/и“
, като това 
обозначение 
съпровожда 
наименованиет
о на храната.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължителното двойно етикетиране на подсладителите е ненужно.
Подсладителите са ясно етикетирани в списъка на съставките и където е 
необходимо е поставен предупредителен етикет за наличието на фенилаланин.
Разпоредбата бе приета в момент, когато използването на нискокалорични 
подсладители бе по-рядко в рамките на ЕС и това предложение предвижда отлична 
възможност за опростяване.
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Изменение 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2 Храните, 
съдържащи 
както добавена 
захар или 
захари, така и 
подсладител или 
подсладители, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО

„със захар/и и 
подсладител/и“, 
като това 
обозначение 
съпровожда 
наименованието 
на храната.

2.2 Храните, 
съдържащи 
както добавена 
захар или 
захари, така и 
подсладител или 
подсладители, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО

„със захар/и и 
подсладител/и“, 
като това 
обозначение 
съпровожда 
наименованието 
на храната в 
основното 
зрително поле.

Or. en

Изменение 665
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3 Храните, 
съдържащи 
аспартам, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО

„съдържа 
източник на 
фенилаланин“

заличава се

Or. en

Обосновка

Избягване на двойно обявяване.
По отношение на точка 1.1., това не представлява допълнителна информация за 
потребителя. Той следва да погледне срока на годност.
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Ние считаме задължителното двойно етикетиране на подсладителите за ненужно.
Подсладителите са ясно етикетирани в списъка на съставките и където е 
необходимо е поставен предупредителен етикет за наличието на фенилаланин.
Разпоредбата бе приета в момент, когато използването на нискокалорични 
подсладители бе по-рядко в рамките на ЕС, и това предложение предвижда отлична 
възможност за опростяване.

Изменение 666
John Bowis

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.3 „Данни“

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3 Храните, 
съдържащи 
аспартам, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО 

„съдържа 
източник на 
фенилаланин“

2.3 Храните, 
съдържащи 
аспартам, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО 

„съдържа 
аспартам, 
източник на 
фенилаланин“

Or. en

Изменение 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ХРАНИ, СЪДЪРЖАЩИ 
ГЛУТАМИНОВА КИСЕЛИНА ИЛИ 
НЕЙНИТЕ СОЛИ
3a.1 Храни, 
съдържащи една или 
повече от 
хранителните 
добавки E620, E 621, 
E622, E623, E624 и E 
625

„съдържа 
повишаващи 
апетита 
съставки”

Or. en
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Изменение 668
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
4a.1 Алкохолни 
напитки

„Консумацията 
може да бъде 
вредна за 
бременни 
жени”

Or. en

Изменение 669
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Приложение III – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. ГМО
5a.1 Храни, 
съдържащи ГМО

Етикет в 
съответствие с 
Директива 
2001/18/ЕО

5a.2 Храни, 
произведени с
помощта на ГМО

„Произведена с 
генетично 
модифицирани 
компоненти”

Or. en
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Изменение 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. ДРУГИ ХРАНИ

Or. en

Изменение 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 5a.1 (нова)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5a.1 Храни, 
произведени от 
животни, хранени
с генетично 
модифициран 
фураж, съгласно 
Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003

„произведена от 
животни, хранени с 
генетично 
моидифициран 
фураж”
Когато храната 
включва повече от 
една съставка, като 
една или повече от 
тези съставки са 
произведени от 
животни, хранени с 
генетично 
модифициран фураж,
съгласно Регламент 
(ЕО) № 1829/2003, 
думите „от 
животни, хранени с 
генетично 
модифициран 
фураж” фигурират в 
списъка на
съставките, 
посочени в член 19,
непосредствено след 
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съответната(ите)
съставка(и). Когато 
няма списък на
съставките, думите 
„произведена от 
животни, хранени с 
генетично 
модифициран 
фураж” се посочват 
ясно на етикета.

Or. en

Обосновка

Потребителите може да желаят да знаят дали храната е произведена чрез 
използване на генетично модифициран фураж. По отношение на това, има очевиден
пропуск в разпоредбите относно храна, произведена от животни, хранени с генетично 
модифициран фураж: Съображение 16 от Регламент 1829/2003 се тълкува като 
означаващо, че храните, произведени от животни, хранени с генетично модифициран 
фураж, не попадат в обхвата на този регламент. Това означава, че 
Регламент 1829/2003 не съдържа разпоредба за етикетиране; поради това трябва да 
бъдат предвидени съответни правила в настоящия регламент, за да се попълни този 
пропуск.

Изменение 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 5a.2 (нова)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5a.2 Храни, 
произведени с 
помощта на 
нанотехнологии

„произведена с 
помощта на 
нанотехнологии”
Когато храната 
включва повече от 
една съставка, като 
една или повече от 
тези съставки са 
произведени с 
помощта на 
нанотехнологии, 
думите „произведена с 
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помощта на 
нанотехнологии”
фигурират в списъка 
на съставките,
посочени в член 19,
непосредствено след 
съответната(ите) 
съставка(и). Когато 
няма списък на
съставките, думите 
„произведена с 
помощта на 
нанотехнологии” се 
посочват ясно на 
етикета.

Or. en

Обосновка

Потребителите може да желаят да знаят дали храната е произведена чрез 
използване на нанотехнологии. Използването на нанотехнологии може да окаже 
влияние върху характеристиките на продукта, дори ако съставките са същите като в 
продукт, произведен без нанотехнологии.

Изменение 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 5a.3 (нова)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5a.3 Храни, 
съдържащи яйца 
или яйчни 
продукти

(1) „Яйца от кокошки –
свободно отглеждане 
на открито”
(2) „Яйца от кокошки –
подово отглеждане” 
или
(3) „Яйца от кокошки -
клетъчно отглеждане”
се добавят в скоби след 
съответната съставка 
в списъка на
съставките —
съобразно начина на 
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отглеждане, по който 
са произведени 
съдържащите се в 
храната яйца. По 
отношение на яйца от 
биологично
производство, 
съответната съставка 
може да бъде 
етикетирана в 
съответствие с 
Регламент на Съвета 
(ЕО) № 834/2007, 
член 23, параграф 4,
буква б).

Or. en

Обосновка

Много потребители биха желали да знаят чрез кой начин на отглеждане са 
произведени яйцата, съдържащи се в тяхната храна.

Изменение 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – точка 5a.4 (нова)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5a.4 Месо от 
големи хищни 
видове риби,
посочени в 
Регламент 
466/2001 на 
Комисията, 
приложение I, 
точка 3.3.1.1. или 
храни, 
съдържащи месо 
от тези видове 
риба

„съдържа 
метилживак — не се 
препоръчва за 
бременни или 
кърмачки, жени, 
които може да 
забременеят и деца” 
се добавя 
непосредствено след 
списъка на 
съставките. При 
липса на списък на
съставките, 
обозначението 
придружава 
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наименованието на 
храната.

Or. en

Обосновка

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Изменение 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 5a.5 (нова)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5a.5 Месо, получено 
от животни, които 
не са били 
зашеметени преди 
клане

„Месо, получено от 
животни, които не 
са били зашеметени 
преди клане”

Or. en

Обосновка

Законодателството на ЕС разрешава животните да бъдат заклани, без преди това 
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да са зашеметени, за осигуряване на храна за определени религиозни общности.Част 
от това месо не се продава на мюсюлмани или евреи, а се пуска на общия пазар и 
може неволно да бъде закупено от потребители, които не желаят да купуват месо, 
получено от животни, които не са били зашеметени. Съответно потребителите 
следва да бъдат информирани, че дадено месо е получено от животни, които не са 
били зашеметени. Това ще им позволи да направят информиран избор в съответствие 
с техните етични съображения.

Изменение 676
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 5a.6 (нова)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5a.6 Цели ядки в 
опаковки

„Не яжте ядки, 
които изглеждат зле 
или са с лош вкус, 
тъй като те може 
да съдържат високи 
нива на 
алфатоксини” - това 
обозначение следва 
да се посочва ясно 
върху етикета.

Or. en

Обосновка

След споразумение на равнище ООН Европа завиши разрешените нива алфатоксини в 
ядки повече от два пъти спрямо по-ранните нива. Изследванията показват, че когато 
хората бъдат приканени да отстраняват ядки, които възприемат като лоши, 
приемът на алфатоксини може да бъде намален с 90 %. Предупреждаващият етикет 
може да поддържа излагането на потребителите на алфатоксини на по-ниско 
равнище, въпреки увеличените гранични стойности.
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Изменение 677
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5a. ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА 
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Плодовете и 
зеленчуците, които 
са били подложени 
на повърхностна
обработка след 
обирането им чрез 
използването на 
добавки или 
пестициди.

„С обработена 
повърхност”

Or. en

Обосновка

Действащите правила не съдържат общо изискване за информация за повърхностна 
обработка след обиране на плодове и зеленчуци чрез добавки или пестициди с цел 
поддържане на свежестта им. Това означава, че продуктите имат „свежест”, 
различна от очакваната от потребителя. Потребителите имат право да получат 
информация относно факта, че храната, която купуват, е с обработена повърхност.

Изменение 678
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

ХРАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ 
ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ОБЯВЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ 
СТОЙНОСТИ

ХРАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ 
ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ОБЯВЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ 
СТОЙНОСТИ

- непреработени продукти, които са 
съставени от единична съставка или 
категория съставки;

- непреработени продукти, които са 
съставени от единична съставка или 
категория съставки. Тук се включват 
вода, сол, ароматизанти, хранителни 
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добавки, спомагателни вещества и 
хранителни ензими;

- преработени продукти, чиято 
единствена преработка се състои в 
опушване или зреене и които са 
съставени от единична съставка или 
категория съставки;

- преработени продукти, чиято 
единствена преработка се състои в 
опушване, зреене или варене във вода и 
които са съставени от единична 
съставка или категория съставки;

- води, предназначени за консумация от 
човека, включително води, при които 
единствените добавени съставки са 
въглероден диоксид и/или 
ароматизанти;

– натурални минерални води или 
други води, предназначени за 
консумация от човека, включително 
води, при които единствените добавени 
съставки са въглероден диоксид и/или 
ароматизанти;

- ароматни растения, подправки или 
смеси от тях;

- ароматни растения, подправки или 
смеси от тях;

- сол и заместители на солта; - сол и заместители на солта;

- захари, определени в Директива 
2001/111/EО на Съвета относно някои 
захари, предназначени за консумация 
от човека;

- продукти, включени в обхвата на 
Директива 1999/4/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 февруари 
1999 г. относно екстрактите от кафе и 
екстрактите от цикория1, мляно кафе 
или кафе на зърна, или мляно 
безкофеиново кафе или безкофеиново 
кафе на зърна;

- продукти, включени в обхвата на 
Директива 1999/4/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 февруари 
1999 г. относно екстрактите от кафе и 
екстрактите от цикория2, мляно кафе 
или кафе на зърна, и мляно 
безкофеиново кафе или безкофеиново 
кафе на зърна;

- билкови отвари, чай, безкофеинов чай, 
инстантен или разтворим чай или 
екстракт от чай, безкофеинов инстантен 
или разтворим чай или екстракт от чай, 
които не съдържат добавени съставки;

- билкови отвари, чай, безкофеинов чай, 
инстантен или разтворим чай или 
екстракт от чай, безкофеинов инстантен 
или разтворим чай или екстракт от чай, 
които не съдържат добавени съставки;

- ферментирал оцет и заместители на 
оцет, включително оцет, чиито 
единствени добавени съставки са 
ароматизанти;

- ферментирал оцет и заместители на 
оцет, включително оцет, чиито 
единствени добавени съставки са 
ароматизанти;

- ароматизанти; - ароматизанти;

- хранителни добавки; - хранителни добавки;
- спомагателни вещества; - спомагателни вещества;

                                               
1 ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 26.
2 ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 26.
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- хранителни ензими; - хранителни ензими;
- желатин; - желатин; 

- сгъстяващи вещества за мармалади; - сгъстяващи вещества за мармалади;
- мая; - мая;

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка повърхност е с площ под 
25 cm2;

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка годна за печат повърхност 
е с площ под 50 cm2;

- храни, продавани от частни лица при 
дейности, извършвани по конкретен 
повод, а не като част от предприятие, 
което предполага определена 
последователност в дейностите и 
определена степен на организация;

- храни, продавани от частни лица при 
дейности, извършвани по конкретен 
повод, а не като част от предприятие, 
което предполага определена 
последователност в дейностите и 
определена степен на организация;

- храни, доставяни директно от 
производителя в малки количества от 
продукта на крайния потребител или 
местен търговец на дребно чрез пряка 
доставка на краен потребител;

- храни, доставяни директно от 
производителя в малки количества от 
продукта на крайния потребител или 
местен търговец на дребно чрез пряка 
доставка на краен потребител;

- храни във вътрешна опаковка, които не 
са предназначени за продажба без 
външната опаковка (информацията за 
хранителната стойност се предоставя на 
външната опаковка, освен ако храната 
не принадлежи към категорията храни, 
които са освободени съгласно 
настоящото приложение).

- храни във вътрешна опаковка, които не 
са предназначени за продажба без 
външната опаковка (информацията за 
хранителната стойност се предоставя на 
външната опаковка, освен ако храната 
не принадлежи към категорията храни, 
които са освободени съгласно 
настоящото приложение).

- Храни, които не са предварително 
опаковани, съгласно определението в 
член 2, параграф 2, буква дa) от 
настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Изключения: списъкът с храни,към  който не се прилага изискването за обявяване на 
хранителните стойности, следва да бъде допълнен с горните указания.

 опаковки, по-малки от 50 cm² поради практически основания
 ароматизиран чай
 „води” става „натурални минерални води и други води”
 захари съгласно определението в Директива 2001/111/ЕО
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Храни, които не са предварително опаковани (т. е. храни, предлагани на потребителя 
неопаковани или опаковани по искане на потребителя, или предварително опаковани 
на мястото на продажба за незабавна продажба).

Изменение 679
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

ХРАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ 
ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ОБЯВЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ 
СТОЙНОСТИ

ХРАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ 
ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
ОБЯВЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ 
СТОЙНОСТИ

- непреработени продукти, които 
са съставени от единична 
съставка или категория съставки;

- непреработени продукти, които 
са съставени от единична 
съставка или категория съставки;

- преработени продукти, чиято 
единствена преработка се състои 
в опушване или зреене и които са 
съставени от единична съставка 
или категория съставки;

- преработени продукти, чиято 
единствена преработка се състои 
в опушване или зреене и които са 
съставени от единична съставка 
или категория съставки;

- води, предназначени за 
консумация от човека, 
включително води, при които 
единствените добавени съставки 
са въглероден диоксид и/или 
ароматизанти;

- води, предназначени за 
консумация от човека, 
включително води, при които 
единствените добавени съставки 
са въглероден диоксид и/или 
ароматизанти;

- ароматни растения, подправки 
или смеси от тях;

- ароматни растения, подправки 
или смеси от тях;

- сол и заместители на солта; - сол и заместители на солта;
- продукти, включени в обхвата на 

Директива 1999/4/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 22 февруари 1999 г. 
относно екстрактите от кафе и 
екстрактите от цикория1, мляно 
кафе или кафе на зърна, или
мляно безкофеиново кафе или 
безкофеиново кафе на зърна;

- продукти, включени в обхвата на 
Директива 1999/4/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 22 февруари 1999 г. 
относно екстрактите от кафе и 
екстрактите от цикория2, мляно 
кафе или кафе на зърна и мляно 
безкофеиново кафе или 
безкофеиново кафе на зърна;

                                               
1 ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 26.
2 ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 26.
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- билкови отвари, чай, 
безкофеинов чай, инстантен или 
разтворим чай или екстракт от 
чай, безкофеинов инстантен или 
разтворим чай или екстракт от 
чай, които не съдържат добавени 
съставки;

- билкови отвари, чай, 
безкофеинов чай, инстантен или 
разтворим чай или екстракт от 
чай, безкофеинов инстантен или 
разтворим чай или екстракт от 
чай, които не съдържат добавени 
съставки;

- ферментирал оцет и заместители 
на оцет, включително оцет, чиито 
единствени добавени съставки са 
ароматизанти;

- ферментирал оцет и заместители 
на оцет, включително оцет, чиито 
единствени добавени съставки са 
ароматизанти;

- ароматизанти; - ароматизанти;

- хранителни добавки; - хранителни добавки;
- спомагателни вещества; - спомагателни вещества;

- хранителни ензими; - хранителни ензими;
- желатин; - желатин;

- сгъстяващи вещества за 
мармалади;

- сгъстяващи вещества за 
мармалади;

- мая; - мая;
- храни в опаковки или кутии, 

чиято най-широка повърхност е с 
площ под 25 cm2;

- храни в опаковки или кутии, 
чиято най-широка повърхност е с 
площ под 100 cm2;

- храни, продавани от частни лица 
при дейности, извършвани по 
конкретен повод, а не като част 
от предприятие, което 
предполага определена 
последователност в дейностите и 
определена степен на
организация;

- храни, продавани от частни лица 
при дейности, извършвани по 
конкретен повод, а не като част 
от предприятие, което 
предполага определена 
последователност в дейностите и 
определена степен на 
организация;

- захарни изделия във формата 
на фигури;

- шоколадови изделия във 
формата на фигури;

- храни, доставяни директно от 
производителя в малки 
количества от продукта на 
крайния потребител или местен 
търговец на дребно чрез пряка 
доставка на краен потребител;

- храни, доставяни директно от 
производителя в малки 
количества от продукта на 
крайния потребител или местен 
търговец на дребно чрез пряка 
доставка на краен потребител;

- храни във вътрешна опаковка, 
които не са предназначени за 

- храни във вътрешна опаковка, 
които не са предназначени за 
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продажба без външната опаковка 
(информацията за хранителната 
стойност се предоставя на 
външната опаковка, освен ако 
храната не принадлежи към 
категорията храни, които са 
освободени съгласно настоящото 
приложение).

продажба без външната опаковка 
(информацията за хранителната 
стойност се предоставя на 
външната опаковка, освен ако 
храната не принадлежи към 
категорията храни, които са 
освободени съгласно настоящото 
приложение).

- асортименти и подаръци;
- комбинирани пакети;
- дъвки.

Or. en

Обосновка

Фигурите на Дядо Коледа и великденските зайци, направени от шоколад и захар, са 
традиционни прецизно изработвани фигури. Те следва да не се деформират от 
какъвто и да е вид обявяване на хранителните стойности на лицевата им страна и 
поради това се изключват изобщо от задължителната информация за хранителните 
стойности. Малките опаковки с повърхност по-малка от 100 cm2 не се подходящи за 
обявяване на хранителните стойности поради липсата на място.

Изменение 680
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– преработени продукти, чиято 
единствена преработка се състои в 
опушване или зреене и които са 
съставени от единична съставка или 
категория съставки;

– преработени продукти, които са били 
подложени единствено на опушване 
или зреене, и плодове и зеленчуци, 
изсушени и евентуално 
рехидратирани чрез добавяне на вода,
които са съставени от единична 
съставка или категория съставки;

Or. fr

Обосновка

Това е форма на преработка, която не намалява присъщото качество на продукта. 
Изсушаването, също като зреенето, не променя структурата на продукта, примери 
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за което са сините сливи, доматите, кайсиите и смокините. Следователно е логично, 
че не е необходимо сушените продукти да бъдат споменавани в обявяването на 
хранителните стойности в основното зрително поле.

Изменение 681
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- води, предназначени за консумация от 
човека, включително води, при които 
единствените добавени съставки са 
въглероден диоксид и/или 
ароматизанти;

- натурални минерални води или други 
води, предназначени за консумация от 
човека, включително води, при които 
единствените добавени съставки са 
въглероден диоксид и/или 
ароматизанти; 

Or. en

Обосновка

Води: Чл.28.1 от предложението гласи „разпоредбите на настоящия раздел (=3) не се 
прилагат към храни, включени в приложното поле на следните актове: б) Директива 
80/777 за сближаване на законодателството на държавите-членки относно 
експлоатацията и продажбата на натурални минерални води”. За да се избегне 
объркване, е важно да има едно единствено изключение съгласно приложение IV, 
обхващащо всички бутилирани води, подобно на Директива 90/496, член 1.2.

Изменение 682
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- води, предназначени за консумация 
от човека, включително води, при които 
единствените добавени съставки са 
въглероден диоксид и/или 
ароматизанти;

- натурални минерални води или 
други води, предназначени за 
консумация от човека, включително 
води, при които единствените добавени 
съставки са въглероден диоксид и/или 
ароматизанти;

Or. en



PE418.220v01-00 32/86 AM\762309BG.doc

BG

Изменение 683
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- ароматни растения, подправки или
смеси от тях;

- ароматни растения, подправки,
овкусители и смеси от тях;

Or. en

Обосновка

Подправки: Поясняване.

Изменение 684
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- ароматни растения, подправки или
смеси от тях;

- ароматни растения, подправки, 
овкусители и смеси от тях;

Or. en

Изменение 685
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- захар;

Or. en
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Обосновка

Захар: Захарта е съставена от едно хранително вещество, което лесно се установява 
и не е подвеждащо за потребителите.

Изменение 686
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- захар.

Or. en

Изменение 687
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Дъвка

Or. en

Обосновка

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.
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Изменение 688
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- продукти на базата на дъвка.

Or. de

Обосновка

Продуктите на базата на дъвка не съдържат значителни количества от 
хранителните стойности, свързани с регламента, и не са предназначени за ядене. 
Освен това, техният принос към дневния прием на калории е незначителен.

Изменение 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка повърхност е с площ под 
25 cm2;

заличава се

Or. en

Обосновка

Отнася се за изменението на член 17, параграф 2a (нов), където е добавено това 
изречение, и гласи, че предоставянето на съответната хранителна информация по 
интернет е задължително и информацията е налична на мястото на покупката.
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Изменение 690
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка повърхност е с площ под 
25 cm2;

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка повърхност е с площ под 
100 cm2;

Or. en

Обосновка

100 cm²: Предложеното освобождаване за малки опаковки (по-малки от 25 cm²) не е 
реално. То трябва да бъде разширено (100 cm²), за да отговори на изискванията на 
пазара.

Изменение 691
Avril Doyle

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка повърхност е с площ под 
25 cm2;

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка повърхност, или в случай 
на миниатюрни бутилки, чиито най-
голям етикет е с площ под 25 cm2;

Or. en

Обосновка

В някои сектори, особено при спиртните напитки, е широко разпространена 
продажбата на миниатюрни бутилки, обикновено от 5 cl. Уместно е, поради техния 
малък размер и роля като „мострени” разфасовки, те също да се ползват от 
изключението от определени изисквания за етикетиране. Бутилките обаче не могат 
да бъдат измервани лесно, за да се определи размерът на най-голямата им площ. 
Поради това е по-лесно, в не по-малка степен и за изпълнителните органи, 
определящият фактор по изключение да бъде максималния размер на етикета.
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Изменение 692
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- сезонни сладкарски изделия и 
захарни и шоколадови фигури.

Or. de

Обосновка

Поясняване.

Изменение 693
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 19 a б в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Разнообразни видове и 
опаковани като подарък;

- Комбинирани партиди;
- Дъвки.

Or. en

Обосновка

Продукти като разнообразни видове и опаковани като подарък, комбинирани партиди 
и дъвки също следва да бъдат изключени.
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Изменение 694
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- храна без каквато и да е значителна 
хранителна стойност, която 
осигурява по-малко от 25 kcal и по-
малко от 3,5% от дневната нужда от 
сол, мазнини и наситени мазнини (на 
база на средна дневна консумация).

Or. de

Обосновка

За разлика от традиционните храни, освежаващите дъха продукти и други подобни 
храни не добавят макро хранителни вещества към храната и поради това не са 
предмет на същите изисквания за етикетирани като традиционните храни. 
Изключването на тези храни от задължението за обявяване на хранителни 
стойности би гарантирало, че тези продукти могат да продължат да се продават в 
същите малки опаковки, както в момента, като по този начин става възможно да се 
избягва създаването на допълнителни отпадъци.

Изменение 695
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение V – части А и Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЧАСТ A — НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ХРАНИТЕ

заличава се

1. Допуска се използването в 
държавата-членка, в която се 
осъществява търговията, на 
наименованието, под което 
продуктът е законно произведен и 
търгуван в държавата-членка на 
производство.
Въпреки това, когато прилагането на 
останалите разпоредби на 
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настоящия регламент, по-специално 
разпоредбите, определени в член 9, не 
би позволило на потребителите в 
държавата-членка, в която се 
осъществява търговията, да узнаят 
действителното естество на 
храната и да я отличат от храните, 
с които биха могли да я объркат, 
наименованието на храната се 
съпровожда от друга описателна 
информация, която се поставя в 
близост до наименованието на 
храната.
2. В изключителни случаи 
наименованието на храната в 
държавата-членка на 
производството не може да се 
използва в държавата-членка, в която 
се осъществява търговията, когато 
храната, която се обозначава с това 
наименование, е толкова различна по 
отношение на състава или 
производството й, в сравнение с 
храната, която е позната под това 
наименование, че разпоредбите на 
точка 1 са недостатъчни, за да 
гарантират коректно информиране 
на потребителя в държавата-членка, 
в която се осъществява търговията.
3. Нито една запазена марка, 
търговско наименование или 
популярно наименование не може да 
замества наименованието на 
храната.
ЧАСТ Б — ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
ДАННИ, СЪПРОВОЖДАЩИ 
НАИМЕНОВАНИЕТО НА ХРАНАТА
1. Наименованието на храната 
включва или се съпровожда от данни 
относно физическото състояние на 
храната или специфичната 
обработка, на която е била 
подложена (например на прах, 
замразена-сушена, дълбоко замразена, 
бързо замразена, концентрирана, 
опушена) във всички случаи, когато 
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пропускането на тази информация 
може да доведе до заблуждаване на 
купувача.
2. Храните, обработени с 
йонизиращо лъчение, съдържат едно 
от следните означения:
„облъчено“ или „обработено с 
йонизиращи лъчения“.

Or. en

Обосновка

Да се включи в цитирания член.

Изменение 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение V – част Б – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Наименованието на храната в 
етикетирането на всеки месен 
продукт, който е във вид на изрезки, 
големи парчета, резени, порция месо 
или кланичен труп, или на 
консервирано месо включва указание 
за:
a) всяка добавена съставка с различен 
животински произход към 
останалата част от месото; и
б) каквато и да е добавена вода при 
следните обстоятелства:
- в случай на готвено и неготвено месо 
или готвено консервирано месо, 
каквато и да е добавена вода, 
представляваща повече от 5 % от 
теглото на продукта
- в случай на неготвено консервирано 
месо, каквато и да е добавена вода, 
представляваща повече от 10 % от 
теглото на продукта.

Or. en
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Обосновка

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Изменение 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение V – част Б – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Наименованието на храната в 
етикетирането на който и да е рибен 
продукт, който е във вид на изрезка, 
филе, резен или порция риба, включва 
указание за:
a) всяка добавена съставка от 
зеленчуков произход и от животински 
произход, освен от риба; и
б) каквато и да е добавена вода, 
представляваща повече от 5 % от 
теглото на продукта.

Or. en

Обосновка

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 



AM\762309BG.doc 41/86 PE418.220v01-00

BG

mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Изменение 698
John Bowis

Предложение за регламент
Приложение V – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Критерии за състава, проверявани въз 
основа на средни дневни стойности:

заличава се

Съдър
жание 
на 
мазни
ни

Съединит
елна 
тъкан:
съотноше
ние месо –
белтъчин
и

— нетлъсто 
мляно месо

≤ 7 % ≤ 12

— говеждо 
мляно месо

≤ 20 % ≤ 15

— мляно месо, 
съдържащо 
свинско месо

≤ 30 % ≤ 18

— мляно месо 
от други 
видове 

≤ 25 % ≤ 15

2. Чрез дерогация от изискванията, 
установени в раздел V, глава IV от 
приложение III към Регламент 
(ЕО) № 853/2004, на етикета се изписват 
следните думи:
- „процент мазнини под…“,
- „съединителна тъкан: съотношение месо –
белтъчини под …“.
3. Държавите-членки могат да 
разрешават пускането на техните 
национални пазари на мляно месо, което не 
отговаря на критериите, определени в 
точка 1 от настоящата Част, под 
национална марка, която не може да бъде 
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объркана с марките, предвидени в член 5, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 853/2004.

Or. en

Изменение 699
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение VI – част A – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Смеси от 
подправки или 
ароматни 
растения, при 
които нито един 
от продуктите не 
преобладава 
значително в 
съотношение 
според теглото

Могат да бъдат 
изброени в друг 
ред, при условие 
че списъкът на 
съставките се 
придружава от 
израз, като „в 
променливо 
съотношение.

5. Смеси и 
препарати от 
подправки или 
ароматни 
растения, при 
които нито един 
от продуктите не 
преобладава 
значително в 
съотношение 
според теглото

Могат да бъдат 
изброени в друг 
ред, при условие 
че списъкът на 
съставките се 
придружава от 
израз, като „в 
променливо 
съотношение.

Or. de

Обосновка

Запазване на съществуващите правила. Досега, препаратите от подправки също бяха 
обхванати.

Изменение 700
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочването на наименованието на 
съставките, които принадлежат към 
една или повече категории храни, 
изброени по-долу и съдържащи се в 
състава на други храни, се изисква 

Комисията може да приеме списък с 
родови наименования за хранителни 
добавки и ензими, които могат да 
бъдат използвани вместо техните 
конкретни наименования. Тази мярка, 
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единствено чрез посочване на 
съответната категория. 

чието предназначение е да измени 
несъществени елементи от този 
регламент чрез допълването му, се 
приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол 
по член 49, параграф 3. Посочването на 
наименованието на съставките, които 
принадлежат към една или повече
категории храни, изброени по-долу и 
съдържащи се в състава на други храни, 
се изисква единствено чрез посочване 
на съответната категория.

Or. en

Обосновка

Редица добавки имат много дълги и/или технически имена, които не предоставят 
допълнителна информация на потребителите, но заемат значително място на 
етикета. Поради това е оправдано да се разреши използването на по-кратки или по-
родови имена.

Изменение 701
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Нишесте и 
нишесте, 
модифицирано 
по физични 
начини или чрез 
ензими 

„Нишесте“ 4. Нишесте и 
нишесте, 
модифицирано 
по физични 
начини или чрез 
ензими, печено 
или 
декстринизира
но нишесте, 
нишесте, 
модифицирано 
киселинно или 
алкално 
третирано и 
избелено 
нишесте.

„Нишесте“ 
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Or. de

Обосновка

Класификацията „нишесте” следва да бъде разширена с включването на печено или 
декстринизирано нишесте, модифицирано с киселинно или алкално третирано и 
избелено нишесте. На практика, тези вещества се използват при производството на 
храна и те следва да бъдат посочени в списъка на съставките. Директивата за 
добавките, 95/2/EО, изрично ги изключва от своето приложно поле.

Изменение 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – точка 17

Текст, предложен от Комисията

17. Скелетна мускулатура1 от видовете 
бозайници и птици, признати за годни за 
консумация от човека, с естествено съдържащи се 
или прикрепени тъкани, като общото 
съдържание на мазнини и съединителна тъкан 
не превишава стойностите, посочени по-долу, 
и когато месото е включено в състава на друга 
храна. Продуктите, обхванати от определението 
„механично отделено месо” са изключени от това 
определение.

„… месо“ и името/имената2 на 
животинския/те вид/ове, от 
които е добито.

Максимално съдържание на мазнини и 
съединителна тъкан за съставките, означени с 
термина „… месо“

Вид месо Маз
нин

и 
(%)

Съедини
телна 
тъкан3

(%)

От бозайници (с 
изключение на зайци 

25 25

                                               
1 Диафрагмата и дъвкателните мускули са част от скелетните мускули, докато сърцето, езикът, 

мускулите на главата (различни от дъвкателните), мускулите на карпуса, тарзуса и опашката се 
изключват.

2 При етикетите на английски език, това обозначение може да бъде заместено от общото название 
на съставката за съответния вид животно.

3 Съдържанието на съединителна тъкан се изчислява на базата на съотношението между 
съдържанието на колаген и съдържанието на месен протеин. Под съдържание на колаген се 
разбира съдържанието на хидроксипролин, умножено по фактор 8.
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и свине) и смеси от 
различни видове с 
преобладаващо месо 
от бозайници
Свинско 30 25
Птиче и заешко 15 10
Ако тези максимални граници са надвишени, 
но всички други критерии за определението за 
„месо“ са удовлетворени, съдържанието на „… 
месо“ трябва да се коригира чрез съответно 
понижаване и в списъка на хранителните 
съставки трябва да се споменава освен 
терминът „… месо“ също и наличието на 
мазнини и/или съединителна тъкан.

Изменение

17. Скелетна мускулатура1 от видовете 
бозайници и птици, признати за годни за 
консумация от човека, с естествено съдържащи се 
или прикрепени тъкани, когато месото е 
включено в състава на друга храна. Продуктите, 
обхванати от определението „механично отделено 
месо” са изключени от това определение.

„… месо“ и името/имената2 на 
животинския/те вид/ове, от 
които е добито, следвано от 
думите „от които” и дела на
общите мазнини и 
съединителна тъкан (в %)

Or. en

Обосновка

Неприемливо е животинските продукти, състоящи се от до 55 % мазнини и 
съединителна тъкан да могат да бъдат етикетирани като „месо”. Поради това 
процентът мазнини и съединителна тъкан следва винаги да се посочва в списъка на 
съставките.

                                               
1 Диафрагмата и дъвкателните мускули са част от скелетните мускули, докато сърцето, езикът, 

мускулите на главата (различни от дъвкателните), мускулите на карпуса, тарзуса и опашката се 
изключват.

2 При етикетите на английски език, това обозначение може да бъде заместено от общото название 
на съставката за съответния вид животно.



PE418.220v01-00 46/86 AM\762309BG.doc

BG

Изменение 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. Всички 
видове 
продукти, 
обхванати от 
определението 
за „механично 
отделено месо“.

„механично 
отделено месо“ 
и името/имената 
(3) на 
животинските 
видове, от които 
е добито.

18. Всички 
видове 
продукти, 
обхванати от 
определението 
за „механично 
отделено месо“.

„механично 
отделено месо“ 
и името/имената 
(3) на 
животинските 
видове, от които 
е добито, 
следвано от 
думите „от 
които” и дела 
на общите 
мазнини и 
съединителна 
тъкан (в %)

Or. en

Обосновка

Неприемливо е животинските продукти, състоящи се от до 55 % мазнини и 
съединителна тъкан да могат да бъдат етикетирани като „месо”. Поради това 
процентът мазнини и съединителна тъкан следва винаги да се посочва в списъка на 
съставките.

Изменение 704
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение VI – част В – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хранителните добавки и ензимите, 
различни от посочените в Член 21, 
буква б), принадлежащи към една от 
категориите, изброени в настоящата 
част, трябва да бъдат обозначени с 
наименованието на въпросната 
категория, последвано от конкретното 

Хранителните добавки и ензимите, 
различни от посочените в член 21, буква 
б), принадлежащи към една от 
категориите, изброени в настоящата 
част, трябва да бъдат обозначени с 
наименованието на въпросната 
категория, последвано от конкретното 
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им наименование, или, по 
целесъобразност, E-номер. В случай че 
дадена съставка принадлежи към повече 
от една категория, се посочва 
категорията, съответстваща на главната 
функция на въпросната храна. Въпреки 
това обозначението „модифицирано 
нишесте“ трябва винаги да бъде 
съпроводено с посочване на 
конкретния растителен произход, 
когато посочената съставка може да 
съдържа глутен.

им наименование, или, когато има 
такова, тяхното общо или родово 
наименование/я, или, по 
целесъобразност, E-номер. В случай че 
дадена съставка принадлежи към повече 
от една категория, се посочва 
категорията, съответстваща на главната 
функция на въпросната храна.

Or. en

Обосновка

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:
Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or
“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.
According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Изменение 705
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Приложение VI – част В – списък

Текст, предложен от Комисията Изменение

Киселина Киселина
Регулатор на киселинност Регулатор на киселинност
Антислепващ агент Антислепващ агент
Антипенител Антипенител
Антиоксидант Антиоксидант
Пълнител Пълнител
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Оцветител Оцветител
Емулгатор Емулгатор
Емулгаторни соли1 Емулгаторни соли2

Ензими*
Втвърдител Втвърдител
Овкусител Овкусител
Агент за обработка на брашна Агент за обработка на брашна
Желиращ агент Желиращ агент
Глазиращ агент Глазиращ агент
Влагозадържащ агент Влагозадържащ агент
Модифицирано нишесте3 Модифицирано нишесте4
Консервант Консервант
Опаковъчен газ Опаковъчен газ
Набухвател Набухвател
Стабилизатор Стабилизатор
Подсладител Подсладител
Сгъстител Сгъстител

* Не се изисква посочване на 
конкретното наименование или Е-
номер.

Or. en

Обосновка

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes, bread improvers and bread mixes.

                                               
1 Само за топени сирена и продукти на основата на топени сирена.
2 Само за топени сирена и продукти на основата на топени сирена.
3 Не се изисква посочването на конкретното наименование или Е-номер.
4 Не се изисква посочването на конкретното наименование или Е-номер.
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Изменение 706
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Приложение VI – част В – списък

Текст, предложен от Комисията Изменение

Киселина Киселина
Регулатор на киселинност Регулатор на киселинност

Антислепващ агент Антислепващ агент
Антипенител Антипенител

Антиоксидант Антиоксидант
Пълнител Пълнител

Оцветител Оцветител
Емулгатор Емулгатор

Емулгаторни соли Емулгаторни соли
Втвърдител Втвърдител

Овкусител Овкусител
Агент за обработка на брашна Агент за обработка на брашна

Желиращ агент Желиращ агент
Глазиращ агент Глазиращ агент

Влагозадържащ агент Влагозадържащ агент
Модифицирано нишесте Модифицирано нишесте

Целулозен екстракт*
Консервант Консервант

Опаковъчен газ Опаковъчен газ
Набухвател Набухвател

Стабилизатор Стабилизатор
Подсладител Подсладител

Сгъстител Сгъстител
_____
* Не се изисква посочване на конкретното 
наименование или Е-номер.

Or. de
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Обосновка

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Изменение 707
John Bowis

Предложение за регламент
Приложение VI – част Г

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ароматизантите се обозначават с 
думата „ароматизант(и)“ или с по-
специфично наименование или 
описание на ароматизанта.

1. Без да се засяга параграф 2, 
ароматизантите се обозначават с 
термините

— „ароматизанти” или по-
специфично наименование или 
описание на ароматизанта, ако 
ароматизиращият компонент 
съдържа ароматизанти, определени в 
член 3, параграф 2, букви б), в), г), д), 
е), ж) и з) от Регламент (ЕО) 
№ 1334/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. относно 
ароматизантите и определени 
хранителни съставки с ароматични 
свойства за влагане във или върху 
храни (*);

2. Хининът и/или кофеинът, 
използвани като ароматизанти в 
производството или приготвянето на 
храна, се посочват с наименованието 
им в списъка на съставките 
непосредствено след термина 
„ароматизант(и)“.

— „пушилен(и) ароматизант(и)”, или 
„пушилен(и) ароматизант(и), 
произведени от „храна(и) или 
категория храна или източник(ци) на 
храна” (напр. пушилен ароматизант, 
произведен от бук), ако 
ароматизиращият компонент 
съдържа ароматизанти, определени в 
член 3, параграф 2, буква е) от 
Регламент (EО) № 1334/2008 и 
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придава пушен аромат на храната.
3. Думата „натурален“ или друга 
еднозначна дума, може да се използва 
единствено за ароматизанти, при 
които ароматичният компонент 
съдържа изключително ароматични 
вещества, определени в член 1, 
параграф 2, буква б), точка i) от 
Директива 88/388/EИО, и/или 
ароматични заготовки, определени в 
член 1, параграф 2, буква в) от 
посочената директива.

2. Използването на термина 
„естествен” за описание на 
ароматизанти е в съответствие с 
член 16 от Регламент (ЕО) № 
1334/2008.

4. В случай че в наименованието на 
ароматизанта се съдържа 
споменаване на растителния или 
животински вид или произход на 
включените съставки, думата 
„натурален“ или друга еднозначна 
дума, не може да се използва, освен 
ако ароматичният компонент е бил 
изолиран чрез съответните физични, 
ензимни или микробиологични 
процеси или традиционни процеси на 
приготвяне на храна единствено или 
почти изключително от 
съответната храна или ароматичен 
източник.

3. В отклонение от параграф 6 на 
член 16 от Регламент (ЕО) № 
1334/2008, терминът „естествен 
ароматизант(и)” може да бъде 
използван и когато са изпълнени 
условията на параграф 4 или 5 от 
този член.

____
(*) OВ L 354, 31.12.2008, стр.34

Or. en

Обосновка

Предложението следва да бъде съгласувано с наскоро публикувания Регламент (EО) 
№ 1334/2008, който установява правила за обозначаването на ароматизанти.
Въпреки това, термини като „Естествен аромат на ягода с други естествени 
аромати” са дълги: на  дружествата следва да бъде позволена гъвкавост да
използват по-кратък термин –„Естествени ароматизанти” — ако те желаят да го 
използват.
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Изменение 708
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Приложение VIII – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОБЯВЯВАНЕ НА НЕТНОТО 
КОЛИЧЕСТВО 

ОБЯВЯВАНЕ НА НЕТНОТО 
КОЛИЧЕСТВО 

1. Не е задължително обявяването на 
нетното количество за храните:

1. Не е задължително обявяването на 
нетното количество за храните:

a) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса и продавани на бройка 
или претегляни в присъствието на 
купувача; или

a) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса и продавани на бройка 
или претегляни в присъствието на 
купувача; или

б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения.

б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения.

в) концентрирани супи, бульони, 
сосове, подправки и салатени сосове, 
които са обозначени с обема на 
готовия за използване продукт в 
литри или милилитри; 
г) предварително опаковани продукти 
с бакпулвер и хлебна мая, които са 
обозначени с теглото на брашното, за 
обработката на което количеството 
остава достатъчно след предвидимия 
период за съхранение в търговската 
система; 
д) предварително опаковани продукти 
с яйчен крем и свързани продукти; 
сушени продукти за пюрета, тестени 
топчета и подобни гарнитури, които 
са обозначени с количеството 
течност, необходимо за 
приготовлението им.

Or. de

Обосновка

Допълненията служат за запазване на съществуващото в момента състояние на 
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закона. В случая на посочените групи продукти, посочването на количеството на 
готовия продукт е най-важната информация за потребителите, например в случай на 
супи, сосове или други изброени продукти. От друга страна, когато се взема решение 
дали да бъдат закупени тези продукти, не е жизненоважно да се знае какво 
количество от първоначалната смес за супа или сос е достатъчно за създаването на 
това количество.

Изменение 709
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не е задължително обявяването на 
нетното количество за храните:

1. Не е задължително обявяването на 
нетното количество за храните:

a) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса и продавани на бройка 
или претегляни в присъствието на 
купувача; или 

a) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса и продавани на бройка 
или претегляни в присъствието на 
купувача; или 

б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения.

б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения.
в) чието нетно количество е по-малко 
от 50 g за сладкарски, шоколадови и 
други базирани на какао продукти, 
продукти, базирани на бадеми или 
ядки или други маслодайни семена;
г) чието нетно количество е по-малко 
от 100 g за бисквити, кексове и други 
фини тестени изделия;
д) и без да се засяга конкретно 
общностно законодателство.

Or. en

Обосновка

Понастоящем редица държави предвиждат отклонение на национално равнище от 
посочването на нетното количество (напр. Франция, Германия, Ирландия, 
Обединеното кралство). Ако те вече не са възможни, приложението трябва да 
предвиди 50 g и 100 g като най-малък общ знаменател. 
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Изменение 710
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не е задължително обявяването на 
нетното количество за храните:

1. Не е задължително обявяването на 
нетното количество за храните:

a) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса и продавани на бройка 
или претегляни в присъствието на 
купувача; или 

a) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса и продавани на бройка 
или претегляни в присъствието на 
купувача; или 

б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения.

б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения.

в) чието нетно количество е по-малко 
от 50 g за сладкарски, шоколадови и 
други базирани на какао продукти, 
продукти, базирани на бадеми или 
ядки или други маслодайни семена;
г) чието нетно количество е по-малко 
от 100 g за бисквити, кексове и други 
фини тестени изделия;
д) и без да се засяга конкретно 
общностно законодателство.

Or. en

Обосновка

Понастоящем редица държави предвиждат отклонение на национално равнище от 
посочването на нетното количество (напр. Франция, Германия, Ирландия, 
Обединеното кралство). Ако те вече не са възможни, приложението трябва да 
предвиди 50 g и 100 g като най-малък общ знаменател. 
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Изменение 711
John Bowis

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не е задължително обявяването на 
нетното количество за храните:

1. Не е задължително обявяването на 
нетното количество за храните:

a) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса и продавани на бройка 
или претегляни в присъствието на 
купувача; или 

a) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса;

aa) които са продавани на бройка;
aб) претегляни в присъствието на 
купувача; или

б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения.

б) чието нетно количество е по-малко от 
10 g или 10 ml; въпреки това 
настоящата разпоредба не се прилага за 
подправки и ароматни растения.

Or. en

Обосновка

Минималното количество е прекалено малко за много храни, например лошото 
разпределение на ядки в един шоколад може да доведе да свръхтегло на продукта. Ние 
предлагаме да се приеме минимално тегло от 10 g (обем 10 cm3).

Изменение 712
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не е задължително обявяването на 
нетното количество за храните:

1. Не е задължително обявяването на 
нетното количество за храните:

a) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса и продавани на бройка 
или претегляни в присъствието на 
купувача; или 

a) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса и продавани на бройка 
или претегляни в присъствието на 
купувача; или 
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б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения.

б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения.

в) за които са предвидени 
освобождавания в други правни 
разпоредби.

Or. de

Обосновка

Лингвистична корекция, която спазва използваната досега терминология в (немската 
версия на) Директивата относно етикетирането, 2000/13/ЕО („Nettofüllmenge“).

Относно буква в): извършва се препращане към член 2, параграф 2 от Директива 
2001/111/ЕО относно някои захари (освобождаване на продукти, тежащи по-малко 
от 20 g). Поради това, в параграф 3 следва да бъде изяснено, че тези специални 
разпоредби остават в сила.

Изменение 713
John Bowis

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Нетното количество храна се 
определя съгласно разпоредбите на 
Общността или, когато няма такива, 
от националните разпоредби.

Or. en

Обосновка

Да бъде в съответствие с член 24.
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Изменение 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато храна в твърдо състояние 
се предлага в течна среда, се посочва и 
отцеденото нетно тегло на храната.

5. Когато храна в твърдо състояние 
се предлага в течна среда, се посочва и 
отцеденото нетно тегло на храната. 
Цената на килограм за съответната 
храна се базира единствено на 
отцеденото нетно тегло.

Or. en

Обосновка

Разпоредба, целяща да не се подвеждат потребителите по отношение на 
поставената на етикета цена.

Изменение 715
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато храна в твърдо състояние 
се предлага в течна среда, се посочва и 
отцеденото нетно тегло на храната.

5. Когато храна в твърдо състояние 
се предлага в течна среда, се посочва и 
отцеденото нетно тегло в момента на 
опаковането на храната.

Or. en

Обосновка

Храна в твърдо състояние в течна среда ще промени своето нетно тегло през периода 
на производство и продажба на клиента поради обичайното взаимодействие между 
храната в твърдо състояние и течната среда. Мащабът на промяната на нетното 
тегло зависи от няколко обстоятелства, а именно време, температура и условия на 
превоз и съхранение. Поради това, посочването на нетното тегло следва да бъде 
извършено в момента на производство, когато производителят на храната носи 
пълна отговорност за продукта и е в състояние да даде правилно указание за нетното 
тегло.
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Изменение 716
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато храна в твърдо състояние се 
предлага в течна среда, се посочва и 
отцеденото нетно тегло на храната.

5. Когато храна в твърдо състояние се 
предлага в течна среда, се посочва и 
отцеденото нетно тегло в момента на 
опаковането на храната.

Or. en

Обосновка

Храна в твърдо състояние в течна среда ще промени своето нетно тегло през периода 
на производство и продажба на клиента поради обичайното взаимодействие между 
храната в твърдо състояние и течната среда. Мащабът на промяната на нетното 
тегло зависи от няколко обстоятелства, а именно време, температура и условия на 
превоз и съхранение. Поради това, посочването на нетното тегло следва да бъде 
извършено в момента на производство, когато производителят на храната носи 
пълна отговорност за продукта и е в състояние да даде правилно указание за нетното 
тегло.

Изменение 717
John Bowis

Предложение за регламент
Приложение IX – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

СРОК НА МИНИМАЛНА ТРАЙНОСТ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ДАТА

Or. en

Обосновка

Обозначаването на датата е област, в която се получават обърквания – за това 
какви дати следва да се прилагат към кои храни. Предложеното изменение цели да 
опрости предложението и така да помогне на хранителните предприятия правилно 
да прилагат подходящо обозначение на дата.
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Изменение 718
John Bowis

Предложение за регламент
Приложение IX – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Срокът на минимална трайност се 
посочва по следния начин:

1. Обозначението на дата се посочва 
по следния начин:

Or. en

Обосновка

Обозначаването на датата е област, в която се получават обърквания – за това 
какви дати следва да се прилагат към кои храни. Предложеното изменение цели да 
опрости предложението и така да помогне на хранителните предприятия правилно 
да прилагат подходящо обозначение на дата.

Изменение 719
John Bowis

Предложение за регламент
Приложение IX – параграф 1 – буква г – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Освен когато разпоредбите на 
Общността налагат други начини за 
посочване на дата, не се изисква 
посочване на датата на минимална 
трайност в следните случаи:

г) Освен когато разпоредбите на 
Общността налагат други начини за 
посочване на дата, не се изисква 
посочване на обозначението на 
датата в следните случаи:

Or. en

Обосновка

Обозначаването на датата е област, в която се получават обърквания – за това 
какви дати следва да се прилагат към кои храни. Предложеното изменение цели да 
опрости предложението и така да помогне на хранителните предприятия правилно 
да прилагат подходящо обозначение на дата.
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Изменение 720
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Приложение IX – параграф 1 – буква г – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– тестени или сладкарски изделия, 
които, предвид естеството на 
съдържанието им, обикновено се 
консумират в рамките на 24 часа от 
производството им ,

– тестени или сладкарски изделия, 
когато те са продадени в рамките на 
24 часа от производството им,

Or. fr

Обосновка

Времето, което следва да бъде взето предвид, е периодът на продажба, а не периода 
на консумиране от потребителя, който не е възможно да бъде контролиран.

Изменение 721
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Приложение IX – параграф 2 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) срокът на годност се посочва на 
всяка отделна предварително 
опакована порция.

Or. fr

Обосновка

Отделни порции могат да бъдат отделени от опаковката или партидата, в която са 
били продадени, така че е важно на всяка порция, която може да бъде отделена, да е 
посочен срокът на годност.
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Изменение 722
Péter Olajos

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕФЕРЕНТНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА 
ПРИЕМ ЗА ВИТАМИНИ И 
МИНЕРАЛИ (ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

ДНЕВНИ РЕФЕРЕНТНИ
КОЛИЧЕСТВА ЗА ПРИЕМ ЗА 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
(ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

Or. en

Обосновка

Редакторски коментар.

Изменение 723
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – параграф 1 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

Витамин A (µg) 800 Витамин A (µg) 800
Витамин D (µg) 5 Витамин D (µg) 5

Витамин E (mg) 10 Витамин E (mg) 12
Витамин K (µg) 75

Витамин C (mg) 60 Витамин C (mg) 80
Тиамин (mg) 1,4 Тиамин

(Витамин B1) 
(mg)

1,1

Рибофлавин 
(mg)

1,6 Рибофлавин 
(mg)

1,4

Ниацин (mg) 18 Ниацин (mg) 16
Витамин B6 
(mg)

2 Витамин B6 
(mg)

1,4

Фолацин (µg) 200 Фолиева 200
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киселина (µg)
Витамин B12 
(µg)

1 Витамин B 12 
(µg)

2,5

Биотин (mg) 0,15 Биотин (mg) 50
Пантотенова 
киселина (mg)

6 Пантотенова 
киселина (mg)

6

Калий (mg) 2000
Хлорид (mg) 800

Калций (mg) 800 Калций (mg) 800
Фосфор (mg) 800 Фосфор (mg) 700
Желязо (mg) 14 Желязо (mg) 14
Магнезий (mg) 300 Магнезий (mg) 375
Цинк (mg) 15 Цинк (mg) 10

Мед (mg) 1
Манган(mg) 2
Флуорид (mg) 3,5
Селен (µg) 55
Хром (µg) 40
Молибден (µg) 50

Йод (mg) 150 Йод (µg) 150

Or. de

Обосновка

Стойностите за препоръчителния дневен прием следва да бъдат приведени в 
съответствие с новите референтни стойности съгласно измененията на 
Директивата относно етикетирането за питателност на храните, 2008/100/ЕО (ОВ
L 285, стр. 9).
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Изменение 724
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По правило 15 % от препоръчителната 
дневна доза, посочена в точка 1, 
доставяна от 100 g или 100 ml, или за 
опаковка, ако опаковката съдържа само 
една единична порция, следва да се 
отчита при вземане на решение за това 
какво представлява значително 
количество.

По правило

- 15% от ПДД за 100 g или доза за 
храни в твърдо състояние, или

- 7,5 % от ПДД за 100ml или доза за 
течности, или

- 5% от ПДД за 100 kcal (12 % от 
ПДД 1 MJ), или

- количество, предвидено чрез 
дерогации, предоставени 
съгласно член 6 от Регламент 
(ЕО) № 1925/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 
декември 2006 г. относно 
влагането на витамини, 
минерали и някои други вещества 
в храните, или

- за опаковка, ако опаковката 
съдържа само една единична 
порция или количеството и 
броят на порциите са ясно 
упоменати на опаковката,
следва да се отчита при вземане 
на решение за това какво 
представлява значително 
количество.

Or. en
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Обосновка

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in витаминs B9 whereas the 
content of витамин B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a 
“source of витаминs B9”. However, if the content of витамин B9 is expressed in relation to 
100 kcal, it covers approximately 40% of the RDI.

Изменение 725
Péter Olajos

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По правило 15 % от препоръчителната 
дневна доза, посочена в точка 1, 
доставяна от 100 g или 100 ml, или за 
опаковка, ако опаковката съдържа само 
една единична порция, следва да се 
отчита при вземане на решение за това 
какво представлява значително 
количество.

По правило

- 15% от ПДД за 100 g или доза за 
храни в твърдо състояние, или

- 7,5 % от ПДД за 100ml или доза за 
течности, или

- 5 % от ПДД за 100 kcal (12 % от 
ПДД 1 MJ), или

- количество, предвидено чрез 
дерогации, предоставени 
съгласно член 6 от Регламент 
(ЕО) № 1925/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 
декември 2006 г. относно 
влагането на витамини, 
минерали и някои други вещества 
в храните, или за опаковка, ако 
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опаковката съдържа само една 
единична порция,

следва да се отчита при вземане на 
решение за това какво представлява 
значително количество.

Or. en

Обосновка

За напитки, които могат да бъдат консумирани в по-големи количества от храни в 
твърдо състояние, 15 % от ПДД е прекалено високо ниво, което да се счита за 
„значително” количество. Съгласно Codex Alimentarius, по-разумна стойност би била 
7,5 % на 100 ml или на доза (без ограничението, че опаковката може да съдържа 
единична порция). Като се взема предвид подхода на Codex, следва да бъдат включени 
разпоредбите за определяне на значително количество, основани на „за една порция” 
или „за една доза” (което е особено важно за храни, консумирани на порции, 
превишаващи 100 g).

Изменение 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – параграф2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По правило 15 % от препоръчителната 
дневна доза, посочена в точка 1, 
доставяна от 100 g или 100 ml, или за 
опаковка, ако опаковката съдържа 
само една единична порция, следва да 
се отчита при вземане на решение за 
това какво представлява значително 
количество.

По правило 15 % от ПДД за 100g или 
доза за храни в твърдо състояние, или 
7,5 % от ПДД за 100 ml или доза за 
течности, или 5% от ПДД за 100 kcal 
(12% от ПДД 1 MJ), или количество, 
предвидено чрез дерогации, 
предоставени съгласно член 6 от 
Регламент (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно влагането 
на витамини, минерали и някои други 
вещества в храните.

Or. en

Обосновка

Разумната стойност за „значително количество” отчита енергийната плътност на 
някои храни, които са формулирани така, че да отговорят на специални хранителни 
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нужди, както и това, че един течен продукт често се консумира в по-големи 
количества. „Значително количество” за порция следва да бъде без ограничението 
опаковката да съдържа единична порция.

Изменение 727
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По правило 15 % от препоръчителната 
дневна доза, посочена в точка 1, 
доставяна от 100 g или 100 ml, или за 
опаковка, ако опаковката съдържа само 
една единична порция, следва да се 
отчита при вземане на решение за това 
какво представлява значително 
количество.

По правило 15 % от препоръчителната 
дневна доза в 100 g или 7,5% от 
препоръчителната дневна доза в 
100 ml или 5 % от препоръчителната 
дневна доза в 100 kcal, или за опаковка, 
ако опаковката съдържа само една 
единична порция, следва да се отчита 
при вземане на решение за това какво 
представлява значително количество.

Or. en

Изменение 728
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По правило 15 % от препоръчителната 
дневна доза, посочена в точка 1, 
доставяна от 100 g или 100 ml, или за 
опаковка, ако опаковката съдържа само 
една единична порция, следва да се
отчита при вземане на решение за това 
какво представлява значително 
количество.

По правило 15 % от препоръчителната 
дневна доза в 100 g или 7,5 % от 
препоръчителната дневна доза в 
100 ml или 5% от препоръчителната 
дневна доза в 100 kcal, или за опаковка, 
ако опаковката съдържа само една 
единична порция или количеството и 
броя на порциите са ясно упоменати 
на опаковката, следва да се отчитат
при вземане на решение за това какво 
представлява значително количество.

Or. en
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Обосновка

Ако се взема предвид само препоръчителната дневна доза в 100 g или 100 ml или за 
опаковка, по този начин не се отчита това, че някои продукти ще бъдат консумирани 
в други количества. Съгласно предложението, по отношение на храни, които са 
богати на вода и/или храни с ниска енергийна стойност, няма да бъде позволено да се 
посочва съдържанието на витамини и минерали. Не би следвало да става въпрос за 
такъв случай.

Изменение 729
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕФЕРЕНТНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА 
ПРИЕМ НА ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ 
И ПОДБРАНИ ХРАНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
(ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

заличава се

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност

8400 kJ (2000 kcal)

Общо мазнини 70 g
Наситени 
мастни 
киселини

20 g

Въглехидрати 230 g
Захари 90 g
Сол 6 g

Or. de

Обосновка

Следва от заличаването на изречение първо от член 31(3).
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Изменение 730
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЧАСТ Б – РЕФЕРЕНТНИ 
КОЛИЧЕСТВА ЗА ПРИЕМ НА 
ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ И 
ПОДБРАНИ ХРАНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
(ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

заличава се

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност

8400 kJ (2000 kcal)

Общо мазнини 70 g
Наситени 
мастни 
киселини

20 g

Въглехидрати 230 g
Захари 90 g
Сол 6 g

Or. en

Обосновка

Последица от заличаването, свързано с член 31, параграф 3. 



AM\762309BG.doc 69/86 PE418.220v01-00

BG

Изменение 731
Niels Busk

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЧАСТ Б – РЕФЕРЕНТНИ 
КОЛИЧЕСТВА ЗА ПРИЕМ НА 
ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ И 
ПОДБРАНИ ХРАНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
(ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

заличава се

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност

8400 kJ (2000 kcal)

Общо мазнини 70 g
Наситени 
мастни 
киселини

20 g

Въглехидрати 230 g
Захари 90 g
Сол 6 g

Or. en

Обосновка

Посочването на референтните количества за прием на етикета не предоставя на 
потребителя достатъчно информация. Например ½ литър кока-кола са две порции, 
дори ако тази доза обикновено се консумира от едно лице. Една ябълка ще изглежда 
по-малко здравословна от млечен Kinder или картофен чипс с по отношение на 
захарта и това ще наведе потребителя на мисълта, че няма голяма разлика между 
яденето на плод, млечен шоколад или картофен чипс. 
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Изменение 732
Johannes Lebech

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЧАСТ Б – РЕФЕРЕНТНИ 
КОЛИЧЕСТВА ЗА ПРИЕМ НА 
ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ И 
ПОДБРАНИ ХРАНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
(ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

заличава се

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност

8400 kJ (2000 kcal)

Общо мазнини 70 g
Наситени 
мастни 
киселини

20 g

Въглехидрати 230 g
Захари 90 g
Сол 6 g

Or. en

Обосновка

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 
The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.
Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behaviour. 
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It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.   
Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Изменение 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност или 
хранителна 

съставка

Референтни 
количества за 

прием*

Енергийна 
стойност

8400 kJ
(2000 kcal)

Енергийна 
стойност

Общо мазнини 70 g Общо мазнини
Наситени 
мастни 
киселини

20 g Наситени 
мастни киселини

Въглехидрати 230 g Въглехидрати
Захари 90 g Захари

Сол 6 g Сол

_______
* Стойности, които да бъдат 
установени по отношение на член 31, 
параграф 3а (нов) 

Or. en
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Обосновка

Стойностите, предвидени понастоящем в приложение XI, не са резултат от 
независимо проучване и се различават от препоръки като тези на Агенцията по 
хранителни стандарти в Обединеното кралство или СЗО. Понастоящем ЕОБХ
работи по установяването на такива стойности на референтни количества за прием
и се очаква да представи предложенията си през пролетта на 2009 г. Те следва да 
бъдат взети предвид при определянето на стойностите на референтните количества 
за прием. Свързано с изменението на член 31, параграф 3a (нов)

Изменение 734
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЧАСТ Б – РЕФЕРЕНТНИ 
КОЛИЧЕСТВА ЗА ПРИЕМ НА 
ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ И 
ПОДБРАНИ ХРАНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
(ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

ЧАСТ Б – РЕФЕРЕНТНИ 
КОЛИЧЕСТВА ЗА ПРИЕМ НА 
ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ И 
ПОДБРАНИ ХРАНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
(ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност

8400 kJ 
(2000 kc

al)

Енергийна 
стойност 8400 kJ (2000 

kcal)

Общо мазнини 70 g Общо мазнини 70 g

Наситени 
мастни киселини

20 g Наситени 
мастни киселини 20 g

Въглехидрати 230 g Въглехидрати 230 g
Захари 90 g Захари 90 g

Сол 6 g Натрий 2,4 g



AM\762309BG.doc 73/86 PE418.220v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Солта (натриев хлорид) не е единственият източник на натрий в диетата. Има много 
други натриеви соли освен натриевия хлорид например: мононатриев глутамат, 
натриев карбонат…). Споменаването на „Натрий от сол” би изброило само 
минимална част от действителното съдържание и не би дало точна информация.

Изменение 735
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЧАСТ Б – РЕФЕРЕНТНИ 
КОЛИЧЕСТВА ЗА ПРИЕМ НА 
ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ И 
ПОДБРАНИ ХРАНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
(ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

ЧАСТ Б – РЕФЕРЕНТНИ 
КОЛИЧЕСТВА ЗА ПРИЕМ НА 
ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ И 
ПОДБРАНИ ХРАНИТЕЛНИ 
СЪСТАВКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 
(ВЪЗРАСТНИ ХОРА)

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност

8400 kJ (2000 
kcal)

Енергийна 
стойност

(2000 kcal)

Общо мазнини 70 g Общо мазнини 70 g

Наситени 
мастни киселини 20 g Наситени 

мастни киселини 20 g

Въглехидрати 230 g Въглехидрати 230 g
Захари 90 g Захари 90 g

Сол 6 g Сол 6 g

Or. en



PE418.220v01-00 74/86 AM\762309BG.doc

BG

Обосновка

За да бъде в съответствие с приложение XIII, част A.

Изменение 736
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Приложение XI – част Бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доброволно посочване на 
референтните количества за прием за 
деца (ДДД) на опаковката на 
хранителните продукти, ако те са 
произведени специално за деца. 

Or. hu

Обосновка

В случай на продукти, произведени специално за деца, е от съществено значение да се 
знае хранителното съдържание на продукта, изразено от гледна точка на допустима 
дневна доза за деца (ДДД), така, че родителите да могат отговорно да решат дали да 
купят даден продукт за децата си.

Изменение 737
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Приложение XII – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

- въглехидрати 
(с изключение 
на полиоли)

4 kcal/g —17 kJ/g - въглехидрати 
(с изключение 
на полиоли)

4 kcal/g 

- полиоли 2,4 kcal/g —10 
kJ/g

- полиоли 2,4 kcal/g 

- белтъчини 4 kcal/g —17 kJ/g - белтъчини 4 kcal/g 

- мазнини 9 kcal/g —37 kJ/g - мазнини 9 kcal/g 
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- салатрими 6 kcal/g — 25 kJ/g - салатрими 6 kcal/g 

- алкохол 
(етанол)

7 kcal/g —29 kJ/g - алкохол 
(етанол)

7 kcal/g 

- органични 
киселини

3 kcal/g — 13 kJ/g - органични 
киселини

3 kcal/g 

Or. en

Обосновка

За да бъде в съответствие с приложение XIII, част A.

Изменение 738
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение XII – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

- въглехидрати 
(с изключение 
на полиоли)

4 kcal/g — 17 kJ/g. - въглехидрати 
(с изключение 
на полиоли)

4 kcal/g

- полиоли 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - полиоли 2.4 kcal/g

- белтъчини 4 kcal/g — 17 kJ/g. - белтъчини 4 kcal/g

- мазнини 9 kcal/g — 37 kJ/g. - мазнини 9 kcal/g

- салатрими 6 kcal/g — 25 kJ/g. - салатрими 6 kcal/g

- алкохол 
(етанол)

7 kcal/g — 29 kJ/g. - алкохол 
(етанол)

7 kcal/g 

- органични 
киселини

3 kcal/g — 13 kJ/g. - органични 
киселини

3 kcal/g

Or. de

Обосновка

Изчисляването с две различни единици води до противоречиви резултати, поради 
нееднозначните коефициенти на преобразуване. Тъй като „kcal“ е мерна единица, 
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която е по-лесно разбираема за потребителите, отколкото единицата „kJ“, 
посочването следва да бъде правено само в „kcal“.

Изменение 739
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение XIII – част A

Текст, предложен от Комисията Изменение

В обявяването на хранителните 
стойности се използват следните 
единици:

В етикетирането на хранителните 
стойности се използват следните 
единици:

- енергийна 
стойност

kJ и kcal - енергийна 
стойност

kcal

- мазнини грамове (g) - мазнини грамове (g)
- въглехидрати - въглехидрати

- фибри - фибри
- белтъчини - белтъчини

- сол - натрий
- витамини и 
минерали

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1 

- витамини и 
минерали

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1

- други вещества единици, 
подходящи за 
отделните 
вещества

- други вещества единици, 
подходящи за 
отделните 
вещества

Or. de

Обосновка

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
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enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Изменение 740
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Приложение XIII – част A – таблица – ред 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- енергийна 
стойност 

kJ и kcal - енергийна 
стойност

kcal

Or. en

Обосновка

Енергийната стойност на храна се посочва само в kcal, защото „калорията" е 
станала общоприето понятие за домакинствата в Европа.

Изменение 741
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение XIII – част A – таблица – ред 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

- сол - натрий

Or. en

Обосновка

Солта (натриев хлорид) не е единственият източник на натрий в диетата. Има много 
други натриеви соли освен натриевия хлорид например: мононатриев глутамат, 
натриев карбонат…). Споменаването на „Натрий от сол” би изброило само 
минимална част от действителното съдържание и не би дало точна информация.
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Изменение 742
Péter Olajos

Предложение за регламент
Приложение XIII – част Б – параграф 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

- мазнини g - мазнини g
от които: от които:

- наситени мастни 
киселини

g - наситени мастни 
киселини

g

- транс-мазнини g - транс-мазнини g
- мононенаситени 
мастни киселини

g - мононенаситени 
мастни киселини

g

- полиненаситени 
мастни киселини

g - полиненаситени 
мастни киселини

g

- холестерол mg

Or. en

Обосновка

Количеството холестерол трябва да бъде посочено, когато се заявяват хранителни 
претенции като „с ниско съдържание на холестерол” и„без холестерол”. В резултат 
от това, уредбата на хранителната информация за потребители следва да даде 
възможност да се упомене количеството на холестерола в таблицата в приложение 
XIII, част Б и В.

Изменение 743
Richard Seeber

Предложение за регламент
Приложение XIII – част В – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

енергийна 
стойност

kJ и kcal енергийна 
стойност

kcal

мазнини g белтъчини g

от които: въглехидрати g
- наситени 
мастни 

g от които
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киселини
- транс-
мазнини

g - захари g

-
мононенаситен
и мастни 
киселини

g - полиоли g

-
полиненаситен
и мастни 
киселини

g - скорбяла g

въглехидрати g мазнини
от които: от които

- захари g - наситени 
мастни 
киселини

g

- полиоли g -
мононенаситен
и мастни 
киселини

g

- скорбяла g -
полиненаситен
и мастни 
киселини

g

фибри g - транс-
мазнини

g

белтъчини g - холестерол mg
сол g фибри g

витамини и 
минерали

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1

натрий g

витамини* и 
минерали
*съкращението 
„вит.“ е 
позволено

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1

други вещества единици, 
подходящи за 
съответните 
отделни 
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вещества

Or. de

Обосновка

Настоящата поредност, в която се обявяват хранителни съставки при 
етикетирането на хранителните стойности (т. е. енергийна стойност, белтъчини, 
въглехидрати, и мазнини) следва да се запази. Общото посочване в съображения 32 и 
33 на „...някои хранителни вещества, важни за общественото здраве” не е причина за 
променяне на поредността. В допълнение, всички хранителни препоръки се позовават 
на тези макро хранителни съставки; потребителите са свикнали и са „научили” този 
начин на представяне на информацията.

Изменение 744
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Приложение XIII – част В – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

енергийна 
стойност

kJ и kcal енергийна 
стойност

kcal

мазнини g мазнини g

от които: от които:

- наситени 
мастни киселини

g - наситени 
мастни киселини

g

- транс-мазнини g - транс-мазнини g

-
мононенаситени 
мастни киселини

g -
мононенаситени 
мастни киселини

g

-
полиненаситени 
мастни киселини

g -
полиненаситени 
мастни киселини

g

въглехидрати g въглехидрати g

от които: от които:

- захари g - захари g
- полиоли g - полиоли g
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- скорбяла g - скорбяла g
фибри g фибри g

белтъчини g белтъчини g

натрий g

от които

сол g - сол g

холестерол mg

витамини и 
минерали

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1

витамини и 
минерали

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1

Or. en

Обосновка

За да бъде в съответствие с член 29, параграф 2.

Изменение 745
Peter Liese

Предложение за регламент
Приложение XIII – част В – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

енергийна 
стойност kJ и kcal енергийна 

стойност kJ and kcal

мазнини g мазнини g

от които: от които:

- наситени 
мастни киселини g - наситени 

мастни киселини g

- транс-мазнини g - транс-мазнини g
-
мононенаситени 
мастни киселини

g -
мононенаситени 
мастни киселини

g
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-
полиненаситени 
мастни киселини

g -
полиненаситени 
мастни киселини

g

въглехидрати g въглехидрати g

от които: от които:
- захари g - захари g

- полиоли g - полиоли g
- скорбяла g - скорбяла g

фибри g фибри g

белтъчини g белтъчини g

сол g натрий g

витамини и 
минерали

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1

витамини и 
минерали

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1

Or. en

Обосновка

Солта (натриев хлорид) не е единственият източник на натрий в диетата. Има много 
други натриеви соли освен натриевия хлорид например: мононатриев глутамат, 
натриев карбонат…). Споменаването на „натрий от сол” би изброило само 
минимална част от действителното съдържание и не би дало точна информация.

Изменение 746
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение XIII – част В – заглавие и таблица – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поредност на представяне на енергийна 
стойност и хранителни съставки, 
фигуриращи в обявяването на 
хранителните стойности

Поредност на представяне на енергийна 
стойност и хранителни съставки, 
фигуриращи в доброволно
разширеното обявяване на 
хранителните стойности

Представянето на информация относно Представянето на информация относно 
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енергийната стойност и хранителните 
съставки се извършва по 
целесъобразност в следната поредност:

енергийната стойност и хранителните 
съставки се извършва по 
целесъобразност в следната поредност:

енергийна стойност енергийна стойност

белтъчини
мазнини мазнини

от които: от които:
- наситени мастни киселини - наситени мастни киселини

- транс-мазнини - транс-мазнини
- мононенаситени мастни киселини - мононенаситени мастни киселини

- полиненаситени мастни киселини - полиненаситени мастни киселини
въглехидрати

от които: от които:
- захари - захари

- полиоли - полиоли
- скорбяла - скорбяла

фибри фибри

белтъчини
сол сол
витамини и минерали витамини и минерали

Or. de

Обосновка

Белтъчините са жизнено важно хранително вещество и затова трябва да бъдат 
поставени на първо място; виж приложение I, точка 1(б).

Изменение 747
John Bowis

Предложение за регламент
Приложение XIII a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII a
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Четливост

1. Определение на височината по x.

Or. en

Обосновка

Това ново приложение е необходимо, за да помогне за определянето на размера на 
шрифта, който да е по-голям от или равен на 1,2 mm.

Изменение 748
John Bowis

Предложение за регламент
Приложение XIII б (ново)

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII б
Четливост
При дизайна на етикетите следва да бъдат взети предвид следните критерии. Ако 
един или повече от критериите не може да бъде изпълнен, следва да се разгледа 
възможността за по-голям размер на знаците от посочения в член 14.1.
Критерии Препоръчани Мярка Най-добре да се 

избягва

Контраст Черен шрифт 
на бял фон или 
добър 
контраст на 
тоновете.

70 % 
коефициент на 
яркост

Тъмен шрифт 
на тъмен фон

Светъл шрифт 
на светъл фон

Зелено/червено 
или други 
комбинации, 
които 
затрудняват 
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разчитането 
при 
далтонистите.

Шрифт и 
формат на 
текста

Отворени 
шрифтове като 
Arial за букви

Удебелен шрифт, 
ако качеството 
на печат се 
запазва

Шрифтове с 
орнаменти

Сенки

Курсив

Оформление Текст, който 
започва от 
лявото поле и е 
подравнен с 
него

Обливане на 
текст около 
графичен обект

Качество на 
печат, в 
зависимост от 
метода

За печатни 
системи, които 
може да 
предизвикат 
по-ниско 
качество на 
печат, може да 
е необходимо 
полагането на 
грижи за 
получаването 
на добра 
яснота и 
разделителна 
способност на 
текста и 
подравняване и 
точно 
съответствие 
на цвета.

Бяло 
пространство 
около текста

Достатъчно 
място около 
зоната на 
печат

Поне 80 % от 
размера на 
шрифта

Повърхности Матирана 
печатна 
повърхност

Метални и 
лъскави 
повърхности 
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Груби 
повърхности

Or. en

Обосновка

Това ново приложение добавя набор от критерии за четливост, които следва да 
бъдат вземани предвид при дизайна на етикети.
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