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КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение : 

Този нов регламент отменя две директиви:
- Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането на храните,
- Директива 90/496/ЕО относно етикетирането за питателност на храните,

Той има за цел създаването на правна рамка, която да регламентира информацията, 
фигурираща върху храните. Настоящият регламент се вписва в контекста на всеобщото 
осъзнаване на значението на възприемането на едно по-здравословно хранене. 
Наистина европейските потребители са все по-чувствителни по отношение на 
съдържанието на хранителните продукти, благодарение на информационните 
кампании, организирани както от Европейската комисия, така и от държавите-членки. 
Впрочем, вече редица промишлени групи осъществиха подобрения в етикетирането в 
отговор на исканията на потребителите. 

Резултатите, постигнати от настоящия регламент би трябвало да позволят на 
потребителите да разполагат с ясна, разбираема и четлива информация, която да им 
позволи да правят своя избор по отношение на храните при пълна информираност.

Насоки, предложени в становището на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони:

- задължителната информация за храните
Освен задължителните данни, предложени от Комисията, комисията по земеделие и 
развитие на селските райони прие компромис, налагащ посочването на произхода 
върху някои видове продукти. Посочването на произход се премахва: Наистина, 
когата става въпрос за страна на произход, може това да се отнася за страната, в която е 
била осъществена последната преработка на стоката ( Регламент №2913/92/ЕИО на 
Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността. Комисията по земеделие и 
развитие на селските райони, от своя страна, желае на опаковките да бъде указано 
мястото, където са реколтирани плодовете и зеленчуците, мястото, на което са уловени 
рибите и това, в което са родени и отгледани животните и т.н., а не държавите, в които 
те са били изпечени или опушени. Затова, в този случай, предпочита да говори за място 
на произход. Наистина, всеки един европеец трябва да може да се информира откъде 
произхождат храните, които той консумира, за да направи обмислен избор (а именно, за 
да бъде информиран за това дали купува „местен“ продукт или не) и да бъде в 
състояние да определи екологичния отпечатък на хранителния продукт. Тези 
изисквания за прозрачност и проследяемост съставляват основата на правата на 
потребителите. Комисията по земеделие и развитие на селските райони налага да 
се посочва мястото на произход за необработените храни и за храните с една съставка 
(като последните са дефинирани като всеки продукт, който освен сол, захар, 
подправки, вода, подобрители, ароматизанти съдържа само една съставка), както 
и за основните съставки от месо и млечни продукти на съставните храни. Освен 
това по отношение на месо, различно от говеждо или телешко, мястото на 
произход може да бъде единно място само ако животните са били родени, 
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отгледани и заклани в същата страна или на същото място. В останалите случаи 
се посочва информация за всяко от различните места на раждане, отглеждане и 
клане. 

По отношение на представянето на задължителната информация се счита, че тя трябва 
да присъства по ясен, четлив и разбираем начин, за да се избегне рискът от объркване 
на потребителя. Задължението от 3 mm. не е адаптирано: то ще доведе до увеличаване 
на размера на пакетите, което ще има отрицателни последици за околната среда. Затова 
комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага да се адаптира 
размерът на задължителната информация към размера на опаковката, с минимално 
изискване от 1 mm за опаковките, чиято най-голяма повърхност или етикет са между 25 
и 100 cm2 и с минимално изискване от 1,2 mm. за опаковките, чиято най-голяма 
повърхност или етикет са с площ, надхвърляща 100 cm2. Освен това е абсолютно 
необходимо да се гарантира значителен контраст между печатните шрифтове и фона.

С цел да се обезпечи разбирането на етикетите и да се повиши ефикасността на 
настоящия регламент, следва да се въведат програми за информация и обучение на 
европейско равнище. Необходимо е наистина европейските потребители да разполагат 
с по-задълбочени познания по тези въпроси, за да могат да правят своя избор при пълна 
информираност. В някои страни се прилагат програми за възрастни като например 
вечерни курсове, но също и за децата в най-ранна възраст, посредством образователни 
програми. В средните училища в Белгия съществуват „здравни комисии“, включващи 
преподаватели, възпитатели и готвачи, които работят за насърчаването на 
консумацията на здравословни продукти и на балансираното хранене. От 
първостепенно значение е тези програми да се насърчават в цяла Европа, с цел да се 
предоставят на потребителите необходимите инструменти за едно по-здравословно и 
балансирано хранене. Сдруженията, работещи в тази насока, трябва да бъдат 
подпомагани и подкрепяни, тъй като те представляват основно свързващо звено за 
повишаване на осведомеността на европейските граждани.

Освен това, в случаите когато Европейската комисия разрешава предаването на 
задължителна информация по начин, различен от етикетирането, това може да стане 
благодарение на новите информационни и комуникационни технологии. Посредством 
употребата на електронни постове, разположени в супермаркетите, потребителите биха 
могли да разполагат с пълната задължителна информация в момента на закупуването.

- задължително обявяване на хранителната стойност
Комисията по земеделие и развитие на селските райони счита, че с цел по-добро 
информиране на потребителите е абсолютно необходимо да се добави в 
задължителното обявяване на хранителната стойност на транс-мазнините; трябва също 
така да се прави разграничаване между естествените захари и добавените захари. При 
все това, той се противопоставя на всякакво ново добавяне на информация, въз основа 
на логично съображение: прекалено големият обем информация означава смърт за 
информацията. 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони промени също така 
предложението на Комисията по отношение на представянето на задължителното 
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обявяване на хранителните стойности. Тя настоява за посочване на енергийните 
стойности, изразени в kcal в долната дясна част на лицевата страна на 
опаковката, а останалата част от етикетирането за питателност в същото зрително 
поле, във формата на таблица, само на едно място. 

- алкохолни напитки
Освобождаването на алкохолните напитки от тези предложения е обосновано, тъй като 
съдържат алкохол. Би било погрешно тези продукти да се етикетират по начин, който 
би заблудил потребителя или би насърчил неуместна консумация на тези продукти.  
Също така би било погрешно тези предложения да доведат до дискриминация и 
нарушаване правилата на конкуренцията между конкурентните продукти. В 
първоначалното предложение на Комисията виното, бирата и спиртните напитки са 
освободени от задължението да посочват задължителната информация за период от 5 
години. Ето защо комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага, с 
оглед по-голяма равнопоставеност, всички алкохолни напитки (т.е. напитките с над 1.2 
% съдържание на алкохол) да бъдат освободени, с изключение на смесените напитки, 
съдържащи алкохол, наричани иначе "алкопоп". Тези напитки въвеждат младите 
потребители в заблуждение поради наличието на силен алкохол, чийто вкус е прикрит 
от подсладената газирана вода. Ето защо те не следва да бъдат освободени: списъкът на 
съставките и обявяването на хранителната стойност трябва да бъдат посочени, за да 
осъзнават младите потребители съдържанието на тези напитки.

- храни, които не са предварително опаковани
Комисията по земеделие и развитие на селските райони подкрепя предложението на 
Комисията, което цели налагане посочването на алергените при храните, които не са 
предварително опаковани. Независимо от това, за да се запази статуквото и да не се 
налагат твърде много ограничения на продавачите на храни, които не са предварително 
опаковани, тя предлага да се обърне смисълът в предложението на Комисията по 
отношение на останалата задължителна информация: посочването на тези данни не би 
следвало да бъде задължително, освен ако дадена държава-членка не приеме правила, 
изискващи всички или част от тези данни да бъдат посочвани. Освен това алергените се 
съобщават на клиентите, при поискване от тяхна страна, на мястото на продажба.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1
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Предложение за регламент
Съображение  10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съществува обществен интерес по 
отношение на връзката между 
хранителен режим и здраве, както и по 
отношение на избора на подходящ 
хранителен режим, съобразен с 
индивидуалните нужди. Бялата книга на 
Комисията относно стратегия за Европа 
по отношение на храненето, 
наднорменото тегло и здравословните 
проблеми, свързани със затлъстяването, 
отбелязва, че етикетирането за 
хранителната стойност е важно 
средство, чрез което потребителите да 
бъдат информирани относно състава на 
храните и подпомогнати да направят 
информиран избор. В стратегията за 
политика за защита на потребителите 
2007-2013 г. на ЕС се подчертава, че да 
се даде възможност на потребителите да 
направят информиран избор е от 
съществено значение както за 
ефективната конкуренция, така и за 
благосъстоянието на потребителите. 
Познаването на основните принципи на 
хранене и подходящата информация 
относно храните би допринесла 
значително за гарантиране на 
информирания избор на потребителя.

(10) Съществува обществен интерес по 
отношение на връзката между 
хранителен режим и здраве, както и по 
отношение на избора на подходящ 
хранителен режим, съобразен с 
индивидуалните нужди. Бялата книга на 
Комисията относно стратегия за Европа 
по отношение на храненето, 
наднорменото тегло и здравословните 
проблеми, свързани със затлъстяването, 
отбелязва, че етикетирането за 
хранителната стойност е средство, чрез 
което потребителите да бъдат 
информирани относно състава на 
храните и подпомогнати да направят 
информиран избор. Образователните 
и информационни кампании, 
провеждани от държавите-членки, са 
важен механизъм за по-доброто 
разбиране на информацията за 
хранителните стойности от страна 
на потребителите. В стратегията за 
политика за защита на потребителите 
2007-2013 г. на ЕС се подчертава, че да 
се даде възможност на потребителите да 
направят информиран избор е от 
съществено значение както за 
ефективната конкуренция, така и за 
благосъстоянието на потребителите. 
Познаването на основните принципи на 
хранене и подходящата информация 
относно храните би допринесла 
значително за гарантиране на 
информирания избор на потребителя. 
Ето защо би следвало държавите-
членки да финансират програми за 
обучение, позволяващи на 
европейските граждани да придобият 
или обогатят познанията си в тази 
област. Това би могло да се постигне 
чрез програми за информиране и 
обучение онлайн. По този начин 
потребителите биха разполагали с 
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всички необходими инструменти, за 
да направят напълно информиран 
избор.

Обосновка

Трябва да се поясни, че държавите-членки носят отговорност за финансирането на 
програмите за информиране и обучение, за да се намали изтичането на средства от 
бюджета на ЕС. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение  14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да се следва цялостен и 
еволюционен подход по отношение на 
информацията, предоставена на 
потребителите относно консумираните 
от тях храни, следва да се изготви 
широко определение за законодателство 
в областта на информацията за храните, 
включващо правила с хоризонтален и 
специфичен характер, както и широко 
определение на информация за храните, 
включващо информацията, 
предоставена чрез средства, различни 
от етикета.

(14) С цел да се следва цялостен и 
еволюционен подход по отношение на 
информацията, предоставена на 
потребителите относно консумираните 
от тях храни, следва да се изготви 
широко определение за законодателство 
в областта на информацията за храните, 
включващо правила с хоризонтален и 
специфичен характер, както и широко 
определение на информация за храните, 
включващо информация и действия за 
повишаване на осведомеността, чрез 
средства, различни от етикета.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение  15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Правилата на Общността следва да 
се прилагат само за предприятия, 
замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции като случайна манипулация, 
сервиране или продажба на храна от 

(15) Правилата на Общността следва да 
се прилагат само за предприятия, 
замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Правилата на Общността следва да се 
прилагат само за предприятия, 
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частни лица по случай на
благотворителни събирания или местни 
панаири, както и срещи, не попадат в 
обхвата на настоящия регламент.

замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции като случайно раздаване на 
хранителни продукти на трети лица, 
сервиране на храни или продажба на 
храна например на  благотворителни 
събирания или местни панаири, както и 
срещи, и продажбата на храни чрез 
различни форми на директна 
продажба селскостопански продукти,
не попадат в обхвата на настоящия 
регламент. За да не бъде твърде голяма 
тежестта, която се поема по-
специално от малките и средните 
предприятия в традиционния сектор 
на производството на храни и 
търговията на дребно с храни, 
включително и заведенията за 
обществено хранене, за 
неопакованите предварително 
продукти следва да не важат 
изискванията за етикетиране.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение  16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Законодателството в областта на 
информацията за храните следва да
предоставя достатъчна гъвкавост, 
така че да има възможност да се 
актуализира с новите изисквания на 
потребителите относно информацията  и 
да гарантира баланс между 
защитата на вътрешния пазар и 
различията във възприятията на 
потребителите в държавите-членки.

(16) Законодателството в областта на 
информацията за храните следва да се 
основава също така на изискванията
на потребителите относно 
информацията и да гарантира, че за 
прилагането на иновациите в 
хранителната промишленост няма 
пречки. Възможността за 
предоставяне на доброволна 
допълнителна информация от 
стопанските субекти в 
хранителната промишленост 
гарантира допълнителна гъвкавост.
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Обосновка

Иновациите са от полза за потребителите. При новото законодателство подходяща 
гъвкавост може да се поддържа, само ако стопанските субекти в хранителната 
промишленост имат възможност за задоволяване на новите желания на 
потребителите чрез предоставяне на доброволна допълнителна информация. 

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение  19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Въпреки това новите задължителни 
изисквания в областта на информацията 
за храните следва да бъдат определени 
само ако и когато е необходимо, в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност, пропорционалност и 
устойчивост.

(19) Въпреки това новите задължителни 
изисквания в областта на информацията 
за храните следва да бъдат определени 
само ако и когато е необходимо, в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност, пропорционалност, 
прозрачност и устойчивост.

Обосновка

С оглед придържането към сегашните цели на ЕС за напълно функциониращ 
вътрешен пазар от ключово значение е всички нови изисквания да бъдат съобщени на и 
разгледани от всички заинтересовани страни, за да се гарантира, че са обосновани и 
че няма да попречат на свободното движение на стоки.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение  20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Правилата в областта на 
информацията за храните следва да
забраняват употребата на
информация, която би заблудила
потребителя или би приписала лечебни 
свойства на храните. Посочената 
забрана, за да бъде ефикасна, следва да 
се прилага и спрямо рекламата и 
промоцията на храни.

(20) В допълнение към вече 
съществуващите разпоредби за 
борбата срещу заблуждаващата 
реклама, правилата в областта на 
информацията за храните следва да
забраняват всяко упоменаване, което 
би заблудило потребителя, по-
специално  по отношение на 
енергийното съдържание, произхода 
или състава на храните. Посочената 
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забрана, за да бъде ефикасна, следва да 
се прилага и спрямо рекламата и 
промоцията на храни.

Обосновка

Би следвало да се поясни, че вече съществуват разпоредби за борба срещу 
заблуждаващата реклама. Рекламата на продукти, която им приписва лечебни 
свойства, вече е регламентирана в Регламент (EО) № 1924/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни 
претенции за храните. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение  22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Следва да се състави списък на 
всички задължителни сведения, които 
поначало следва да се предоставят за 
всички храни, предназначени за 
доставяне на краен потребител и за 
доставяне в заведения за обществено 
хранене. В списъка следва да се запази 
информацията, която се изисква в 
съответствие с действащото 
законодателство, като се има предвид, 
че по общо мнение тя представлява 
ценно достижение за информирането на 
потребителя.

(22) Следва да се състави списък на 
всички задължителни сведения, които 
следва да се предоставят за всички 
храни, предназначени за доставяне на 
краен потребител и за доставяне в 
заведения за обществено хранене. В 
списъка следва да се запази 
информацията, която се изисква в 
съответствие с действащото 
законодателство, като се има предвид, 
че по общо мнение тя представлява 
ценно достижение за информирането на 
потребителя.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение  22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 а) Новите информационни и 
комуникационни технологии могат да 
играят важна роля в предоставянето 
на допълнителна информация на 
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потребителите. Те действително 
позволяват бърз и евтин обмен на 
информация. Потребителите могат 
да разполагат с допълнителни 
сведения чрез електронни постове в 
супермаркетите, които след прочит 
на баркода да предоставят сведения 
за продукта. Също така може да се 
предвиди достъп на потребителите 
до допълнителна информация чрез 
създаването на интернет страница.

Обосновка

Новите технологии играят важна роля за по-доброто разбиране от потребителите 
на информацията, касаеща продуктите, които те купуват.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение  23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да бъдат отчетени промените и 
напредъкът в областта на информацията 
за храните, следва да се създадат 
разпоредби, които да упълномощят 
Комисията да измени списъка със 
задължителна информация чрез 
допълване или заличаване на данни и 
чрез осигуряването на възможност за 
достъп до данни чрез алтернативни 
средства. Консултацията със
заинтересованите страни следва да 
спомогне за навременни и целенасочени 
промени на изискванията за 
информация за храните.

(23) За да бъдат отчетени промените и 
напредъкът в областта на информацията 
за храните, следва да се създадат 
разпоредби, които да упълномощят 
Комисията да измени списъка със 
задължителна информация чрез 
допълване или заличаване на данни и 
чрез осигуряването на възможност за 
достъп до данни чрез алтернативни 
средства. Публичната консултация с 
всички заинтересовани страни следва 
да спомогне за навременни и 
целенасочени промени на изискванията 
за информация за храните.

Обосновка

Всяка промяна в списъка на изискванията за задължително етикетиране оказва 
значително влияние върху хранително-вкусова промишленост. Ето защо е важно в 
законодателството недвусмислено да се посочва, че при разглеждане на нови 
изисквания за етикетиране трябва да има допитване до всички заинтересовани 
страни, за да се гарантира, че процедурата е прозрачна и че всички страни са в 
състояние да изразят своето мнение.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение  25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
да направят по-добре информиран
избор на храни и хранителен режим. 
Проучванията показват, че 
четливостта е важен фактор, който 
може да увеличи възможността 
информацията от етикета да повлияе на 
потребителите, както и че дребният 
шрифт е една от главните причини за 
недоволството на потребителите от 
етикетирането на храните.

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
да направят селективен избор на храни 
и хранителен режим. Проучванията 
показват, че лесната четливост е 
важен фактор, който може да увеличи 
възможността информацията от етикета 
да повлияе на потребителите, както и че 
нечетливата информация за 
продукта е една от главните причини за 
недоволството на потребителите от 
етикетирането на храните. 
Следователно фактори, като 
например шрифт, цвят и контраст, 
следва да се разглеждат заедно.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение  28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Вече съществуват специфични
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 
г. относно общата организация на пазара 
на вино1, предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства на 
представяне и етикетиране на вина,  
като по този начин гарантират, че 
всички етапи по веригата са покрити и 
че потребителите са защитени и 

(28) Вече съществуват специфични 
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№479/2008 на Съвета от 29 април 2008 
г. относно общата организация на пазара 
на вино, за изменение на регламенти  
(ЕО) № 1493/1999, (EО) № 1782/2003, 
(EО) № 1290/2005 и (EО) № 3/2008, и за 
отмяна на регламенти (ЕИО) № 
2392/86 и (EО) № 1493/19991,
предвижда пълен набор от технически 
стандарти, които напълно обхващат 
всички енологични практики, методи на 
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подходящо информирани. В частност, 
това законодателство описва по точен и 
изчерпателен начин веществата, които е 
вероятно да бъдат използвани в процеса 
на производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством точен 
списък на енологичните практики и 
обработки; всяка практика, която не е 
включена в този списък е забранена. Ето 
защо, на този етап е целесъобразно да се 
изключи виното от задължението да се 
изброяват съставките и да се предвижда 
обявяване на хранителната стойност. 
Що се отнася до бирата и спиртните 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от 
[…]  на Европейския парламент и на 
Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/891., а и за да се 
гарантира последователен подход и 
единство с условията, установени за 
виното, се прилагат същите видове 
изключения. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент.

производство и средства на представяне 
и етикетиране на вина;  като по този 
начин гарантират, че всички етапи по 
веригата са покрити и че потребителите 
са защитени и подходящо информирани. 
В частност, това законодателство 
описва по точен и изчерпателен начин 
веществата, които е вероятно да бъдат 
използвани в процеса на производство, 
заедно с условията за тяхната употреба, 
посредством точен списък на 
енологичните практики и обработки; 
всяка практика, която не е включена в 
този списък, е забранена. Ето защо, на 
този етап е целесъобразно да се изключи 
виното от задължението да се изброяват 
съставките и да се предвижда обявяване 
на хранителната стойност. Що се отнася 
до бирата, ликьорните вина, 
пенливите вина, ароматизираните 
вина и подобни продукти, получени 
от плодове, различни от грозде, както 
и по отношение на плодовата бира и 
спиртните напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 110/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 15 януари 2008 г.
относно определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета2.
Все пак, Комисията ще изготви доклад 
пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент и може да 
предложи, ако е необходимо, 
специфични изисквания в контекста на 
настоящия регламент.

____________________

1 ОВ L 179 от 14.07.99 г., стр. 1.

____________________
1 ОВ L 148, 06.6.2008 г., стр. 1.

2 ОВ L […] от [...], стр. [...]  2OВ L 39 , 13.2.2008 г., стр.16.

Обосновка

Ароматизираните вина, чиято основна съставка е виното и към които се прибавят 
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ограничен брой естествени съставки, биха били дискриминирани по отношение на 
бирата и спиртните напитки, за които се разрешава използването на изкуствени 
добавки, като съществува сериозен риск от възникване на отрицателни последици за 
търговията по отношение на някои продукти.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение  29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Обозначаването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде предвидено 
тогава, когато липсата й е вероятно да 
подведе потребителите по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на този продукт. В 
други случаи, предоставянето на 
обозначение на страната на произход 
или на мястото на произход е 
оставено на преценката на 
стопанските субекти в 
хранителната промишленост. Във 
всички случаи, обозначаването на 
страната на произход или мястото на 
произход следва да бъде предвидено по 
начин, който не подвежда потребителя 
и, на базата на ясно дефинирани 
критерии, които гарантират равни 
условия за индустрията и подобряват 
разбирането на потребителите за 
информацията, свързана със страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна. Тези критерии не следва 
да се прилагат към указването, 
свързано с името или адреса на 
стопанския субект в хранителната 
промишленост.

(29) Обозначаването на мястото на 
произход на храната следва да бъде 
предвидено тогава, когато липсата й е 
вероятно да подведе потребителите по 
отношение на истинската страна на 
произход или място на произход на този 
продукт. Освен това с оглед 
гарантиране на по-голяма 
прозрачност и по-пълна 
проследимост, мястото на произход 
трябва да бъде посочено при 
непреработените храни,  храните с 
една съставка и основните съставки 
от месо и млечни продукти на 
съставните храни. Във всички случаи, 
обозначаването на страната на произход 
или мястото на произход следва да бъде 
предвидено по начин, който не 
подвежда потребителя и, на базата на 
ясно дефинирани критерии, които 
гарантират равни условия за 
индустрията и подобряват разбирането 
на потребителите за информацията, 
свързана със страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна.

Обосновка

Мястото на произход на основната съставка от месо и млечни продукти на 
храната трябва да се посочва на опаковката, за да може всеки потребител да 
направи обмислен избор. По отношение на съставните храни докладчикът осъзнава 
последиците за промишлеността, а именно необходимостта от редовна промяна на 
опаковките в зависимост от доставките. При все това той счита, че става въпрос за 
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абсолютно необходимо усилие за гарантиране доброто здраве на потребителите и за 
по-справедливо отношение към производителите. 

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение  34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като цяло потребителите не 
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
е целесъобразно да се гарантира 
предоставянето на информация 
относно хранителното съдържание 
на смесените алкохолни напитки.

(34) Потребителите би трябвало да
осъзнават потенциалния принос на
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
по време на периода на освобождаване 
Комисията и съответните 
заинтересовани страни следва да 
извършат проучване, за да определят 
каква информация ще бъде най-
полезна за потребителите, както и 
кой е най-ефективният начин за 
представянето на тази информация.

Обосновка

Изключването на алкохолните напитки от настоящото предложение се обосновава с 
тяхното съдържание на алкохол. Трябва да се обърне внимание на това, че мерките, 
предназначени за информиране на потребителите, не трябва да ги подвеждат или да 
насърчават потреблението на неподходящи продукти. Следователно Комисията и 
заинтересованите страни трябва да потърсят подходящи средства за информиране 
на потребителите по целесъобразен и ефективен начин.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение  37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
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лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при 
вземането на решения за покупка. 
Следователно, за да се гарантира, че 
потребителите могат лесно да видят 
съществената информация за храните, 
когато се снабдяват с храни, тази 
информация следва да фигурира в 
зрителното поле на етикета. 

лесна за разбиране. Изследванията за 
мястото на поставяне на такава
информация не са дали категорични 
резултати. Следователно, за да се 
гарантира, че потребителите могат 
лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 
снабдяват с храни, цялата информация 
следва да фигурира в едно и също 
зрително поле.

Обосновка

Средният потребител би счел за по-удобен и лесно разбираем етикет, на който 
цялата съществена информация се намира в едно и също зрително поле. Това 
неизменно ще означава, че задният етикет съдържа цялата информация, която е 
необходима на потребителите, за да направят информиран избор. 

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение  42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) В областта на хармонизиране 
държавите-членки следва да могат да 
приемат други разпоредби, освен 
предвидените в настоящия регламент, 
само ако са изрично посочени.

(42) В областта на хармонизиране 
държавите-членки следва да могат да 
приемат други разпоредби, освен 
предвидените в настоящия регламент, 
само ако са изрично посочени. От друга 
страна, тъй като националните 
изисквания за етикетиране могат да 
създадат пречки пред свободното 
движение на вътрешния пазар, 
държавите-членки следва да докажат 
необходимостта от тези мерки и да 
посочат действията, които 
възнамеряват да предприемат, за да 
гарантират тяхното прилагане по 
начин, който ограничава възможно 
най-малко търговията.
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Обосновка

Едно от най-важните основания за настоящото предложение е да се опростят 
правилата и да се гарантира функционирането на вътрешния пазар.  Тъй като 
националните разпоредби водят до допълнителни разходи за предприятията и пречат 
на свободното движение на стоките, следва да се изискват доказателства за това, 
че въвеждането на тези разпоредби е основателно и че тяхното действие е 
съвместимо със свободното движение на стоките.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение  49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да се позволи на 
заинтересованите страни, по-специално 
на малките и средни предприятия, да 
предоставят информация за 
хранителната стойност на техните 
продукти, прилагането на мерките, 
които да придадат задължителен 
характер на информацията за 
хранителната стойност, следва да бъде 
постепенно въведено чрез удължаване
на преходния период с допълнителен 
преходен период, който да се отнася до 
малките предприятия.

(49) За да се позволи на 
заинтересованите страни, по-специално 
на малките и средни предприятия, да 
предоставят информация за 
хранителната стойност на техните 
продукти, прилагането на мерките, 
които да придадат задължителен 
характер на информацията за 
хранителната стойност, следва да бъде 
постепенно въведено чрез подходящ
преходен период с допълнителен 
преходен период, който да се отнася до 
малките предприятия. Следва също 
така да се предвиди отпускането на 
финансова помощ от Съюза, за да се 
помогне на малките и средни 
предприятия от селскостопанския 
сектор да придобият необходимите 
научни знания за оценката на 
хранителните стойности на 
техните продукти. По същия начин, 
предприемачите от този сектор 
също следва да се ползват от 
програмите за обучение, за да 
повишат равнището на своята 
компетентност по тези въпроси.

Изменение 17
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Храни с произход от трети 
държави могат да се 
разпространяват в Съюза, само ако 
отговарят на изискванията на 
настоящия регламент.

Обосновка

В интерес на потребителите хранителните продукти с произход от трети държави 
трябва да отговарят на изискванията за етикетирането. 

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) "място на произход" означава всяко 
място, от което е посочено, че 
произхожда храната, а не е „страна 
на произход“, както е определено в 
съответствие с членове от 23 до 26 от 
Регламент (ЕИО) №2913/92 на Съвета;

ж) „място на произход“ означава всяко 
място, държава или регион, откъдето 
продуктите или съставките от 
земеделски произход са изцяло 
получени, съгласно член 23, параграф 2
от Регламент (ЕИО) №2913/92 на 
Съвета;

Обосновка

 Мястото на произход следва да се определя правилно. Според докладчика член 23, 
параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета предлага идеално определение, 
въпреки че френският термин (получен) не е подходящ. По-специално под „продукти, 
получени от определено място“ се разбира растителни продукти, които са добити на 
това място, и живи животни, които са родени и отгледани там. Докладчикът 
отхвърля възможността мястото на преработка да може да се разглежда като 
място на произход.



AD\801217BG.doc 19/69 PE430.537v02-00

BG

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „страна на произход“: мястото, 
откъдето произхожда 
селскостопанският продукт или 
съставка, в съответствие с членове 
23 и 26 от Регламент (ЕИО) 
№ 2913/92 на Съвета;

Обосновка

Следва да бъде прибавено определението за „страна на произход“, за да бъде 
разграничено от това за „място на произход“.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „главна/и съставка/и“ означава 
съставката в дадена храна, която 
представлява повече от 50% от тази 
храна;

заличава се

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, следва да 
се разгледа необходимостта от
преходен период след влизане в сила на 
новите изисквания, като през този 
период могат да бъдат пускани на 
пазара храни с етикети, които не 

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, освен в 
случаите, когато тези изисквания се 
отнасят до защитата на човешкото 
здраве, е предвиден преходен период 
след влизане в сила на новите 
изисквания, като през този период могат 
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съответстват на новите изисквания, а 
наличните количества от такива храни, 
пуснати на пазара преди изтичане на 
преходния период, да могат да се 
продават до изчерпването им.

да бъдат пускани на пазара храни с 
етикети, които не съответстват на 
новите изисквания, а наличните 
количества от такива храни, пуснати на 
пазара преди изтичане на преходния 
период, да могат да се продават до 
изчерпването им.

Обосновка

За да се улесни правилното функциониране на вътрешния пазар, както и за да се 
сведат до минимум отпадъците от опаковки, нормално е предоставянето на преходен 
период при въвеждането на нови изисквания за етикетиране, освен ако не става дума 
за непосредствена опасност за потребителите, в който случай въвеждането на 
такъв период не е уместно.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Новите изисквания за етикетиране се 
въвеждат въз основа на единни 
срокове за прилагане, установени от 
Комисията вследствие на 
консултация със заинтересованите 
страни в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 290 
от ДФЕС.

Обосновка

Въпреки преходните периоди разпокъсаното транспониране на новите изисквания за 
етикетирането оказва значително въздействие върху разходите за производство на 
нови етикети и върху управлението на наличните количества, опаковките на храните 
и етикетите. Следователно новата уредба следва да се прилага въз основа на единен 
график, както предложи първоначално Комисията.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация за идентичността и 
състава, свойствата или други
характеристики на храните;

a) информация за идентичността и 
състава, количествата, свойствата или 
други характеристики на храните;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) въздействие върху здравето, 
включително рискове и последици, 
отнасящи се до вредни или опасни 
съставки на храните;

заличава се

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разглеждане на необходимостта 
от задължителна информация за храните 
следва да се отчита широко 
разпространената необходимост на 
част от мнозинството от 
потребителите по отношение на 
определена информация, на която те 
отдават значителна стойност, или на 
всички общоприети ползи за 
потребителите с оглед на това да им се 
даде възможност за информиран избор.

2. При разглеждане на необходимостта 
от задължителна информация за храните 
следва да се отчитат потенциалните 
разходи и ползи за заинтересованите 
страни от предоставянето на 
определена информация, на която те 
отдават значителна стойност, или на 
всички общоприети ползи с оглед на
това да се даде възможност на 
потребителите за информиран избор.

Обосновка

До въвеждане на нови правила за етикетиране следва да се пристъпва единствено при 
наличието на основано на доказателства изследване, показващо предимствата на 
тези нови изисквания. Разходите по предоставянето на допълнителна информация не 
бива да бъдат непропорционални. Промените в етикетите водят до значими 
последици за производителите от ЕС, както и за вноса от трети страни. Трябва да 
бъде постигнато равновесие между потребностите на потребителите и на 
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производителите.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В съответствие с процедурата, 
предвидена в член член 114 от ДФЕС, 
Европейският парламент и Съветът 
могат да изготвят неизчерпателен 
списък на твърденията и думите, 
чиято употреба, по реда на 
параграф 1, се забранява или 
ограничава във всички случаи.

Обосновка

Предлаганото изменение цели запазване на действащата разпоредба в 
законодателството на ЕС по отношение на храните (Директива 2000/13), която 
изисква държавите-членки да действат съвместно при необходимост от въвеждане 
на ограничения върху използването на някои твърдения и думи на етикетите. При 
отсъствието на подобна разпоредба отделните държави биха могли да 
законодателстват сами и определенията биха се различавали от една държава-членка 
в друга, като следователно биха създали пречки за търговията на вътрешния пазар.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен чрез дерогациите, предвидени 
в законодателството на Общността, 
приложимо към натуралните минерални 
води и храни за специална хранителна 
употреба, информацията за храните не 
може да им приписва свойства за 
предпазване или лечение на човешки 
болести, нито да съдържа споменаване 
на такива свойства.

Ne concerne pas la version française.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по 
целесъобразност за предоставяне на 
задължителна информация за храните 
по член 9, параграф 1, букви a) до в) и е) 
на крайния потребител.

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се 
предоставя на разположение на 
търговеца, който борави с храната, за да 
му се даде възможност да предоставя
на крайния потребител, когато това 
му бъде поискано, задължителната 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до в) и е).

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) нетно количество на храните; д) нетно количество на храните в 
момента на опаковането;

Обосновка

Нетното количество на хранителен продукт може да се промени в периода между 
производството и продажбата и консумацията му. Производителят може да оказва 
влияние само върху нетното количество в момента на опаковането и не може да носи 
отговорност за евентуална промяна на нетното количество в момента на 
продажбата и/или консумацията на хранителния продукт.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

(з) наименование или търговско (з) наименование, търговско 
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наименование и адрес на производителя 
или пакетиращото предприятие, или на 
продавача, установен на 
територията на Общността;

наименование или регистрирана марка 
и адрес на производителя, установен на 
територията на Съюза, или на 
пакетиращото предприятие или на 
вносителя, за продукти, 
произхождащи от трети държави; 

Обосновка

В съответствие с принципа на равно третиране на продуктите на Общността и на 
вносните продукти, важно е вносителят да бъде посочен при продукти, внасяни от 
трети държави. 

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или мястото 
на произход в случаите, когато липсата 
на обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, ако 
информацията, която придружава 
храната, или етикетът като цяло 
предполагат, че храната произхожда от 
различна страна или място; в такива 
случаи обозначаването е в 
съответствие с правилата, 
определени в член 35, параграф 3 и 4, 
както и в съответствие с 
установените в съответствие с член 
35, параграф 5;

(и) мястото на произход се посочва 

- когато липсата на обозначаването им 
може да подведе потребителя по 
отношение на истинската страна на 
произход или място на произход, и по-
специално, ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът като 
цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 
място
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- за непреработени храни и храни с 
една съставка;
- за основни съставки от месо и 
млечни продукти на съставните 
храни. 
По отношение на месо, различно от 
говеждо или телешко, мястото на 
произход може да бъде единно място 
на произход, единствено когато 
животните са били родени, 
отгледани и заклани в същата страна 
или на същото място. Във всеки друг 
случай се предоставя информация 
относно всяко едно от различните 
места на раждане, отглеждане или 
клане.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) инструкции за употреба, когато при 
липсата на такива инструкции би 
било невъзможно храната да се 
използва по подходящ начин;

й) инструкции за употреба, когато 
съществува опасност продуктът да 
се използва във формата, в която се 
продава;

Обосновка

Първоначалната формулировка съдържа напътствие да се отбележи върху пакет сол 
или брашно, например, начините за употребата им. Основното намерение е да се 
гарантира сигурността.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изменя списъка 
със задължителните данни, посочени 
в параграф 1. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 

заличава се
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елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Обосновка

Предвид значението на тази разпоредба е уместно да не се поверява на Комисията 
изключително правомощие да изменя списъка със задължителните данни. 

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, 
параграф 1 и член 10, параграф 2 по 
отношение на мляко и млечни 
продукти, представени в стъклени 
бутилки, предназначени за повторна 
употреба. Държавите-членки 
съобщават на Комисията незабавно 
текста на тези мерки.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Дерогации за микропредприятия и 

земеделски стопани
Ръчно изработените продукти, 
произведени от микропредприятия и 
земеделски стопани, са освободени от 
изискването, предвидено в член 9, 
параграф 1, буква л). Те могат също 
така да бъдат освободени от 
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изискванията за информация, 
предвидени в член 9, параграф 1, букви 
б), в), г), ж), з), и, ) й), к), в случаите 
когато продуктите се продават на 
мястото на тяхното производство и 
при условие, че продавачите са в 
състояние да предоставят 
съответната информация.

Обосновка

Следва да се избягва ненужното натоварване на микропредприятията и земеделските 
стопани. 

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 12 - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Метрологията включва методите и 
техниките, които позволяват да се 
определят параметрите на модел, 
чието предназначение е да представя 
действителността.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставянето на достъп до 
някои задължителни данни по начин, 
различен от предоставянето им върху 
опаковката или етикета, може да бъде 
установен от Комисията, при условие 
че общите принципи и изисквания, 
посочени в Глава II от настоящия 
регламент, са изпълнени. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 

3. За да се ограничи възможно най-
много използването на опаковки,
Комисията насърчава предоставянето 
на задължителни данни по начин, 
различен от предоставянето им върху 
опаковката или етикета, например 
посредством употребата на новите 
информационни и комуникационни 
технологии, като например 
интернет, при условие че общите 
принципи и изисквания, посочени в 
Глава II от настоящия регламент, са 
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регулиране с контрол, посочена в член
49, параграф 3.

изпълнени. Тези мерки, които са 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 290 от ДФЕС.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, които не се отнасят за 
храна, която не е предварително 
опакована, се прилагат разпоредбите на 
член 41.

4. В случаите, които не се отнасят за 
храна, която не е предварително 
опакована или е опакована на 
мястото на продажба , се прилагат 
разпоредбите на член 41. Независимо 
от това, данните, посочени в член 9, 
параграф 1, букви б) и в) се съобщават 
на потребителите при поискване на 
мястото на продажба.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й), 
когато са поставени на опаковката и на 
етикета, задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, се 
отпечатват на опаковката или на етикета 
по начин, който гарантира 
четливост, по-специално като се 
спазват посочените по-долу размери:.
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етикета.

- минимум 1 mm за опаковки или 
кутии, чиято най-широка повърхност 
или най-голям етикет е с площ между 
25  и 100 cm2;
- минимум 1,2 mm за опаковки или 
кутии, чиято най-широка повърхност 
или най-голям етикет е с площ над 
100 cm2.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 - алинея 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цветът на фона на етикета се 
различава от цвета на фона на 
продукта, за да има контраст, който 
да гарантира, че представената 
информация е четлива и разбираема.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подробни правила относно 
представянето на задължителни 
данни и разширяването на обхвата на 
изискванията, посочени в параграф 2 
по отношение на допълнителните 
задължителни данни за специфични 
категории или видове храни, посочени 
в членове 10 и 38, могат да се приемат 
от Комисията. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 

заличава се
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посочена в член 49, параграф 3.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ 
по-малка от 10 cm2;

заличава се

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Не се допуска използването на 
съкращения, включително на 
инициали, ако има опасност да това 
да заблуди потребителя.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Задължителната информация за 
храните се излага на значителна площ 
по такъв начин, че да бъде лесно 
видима, четлива и, където е 
целесъобразно, незаличима. Тази 
информация не може да бъде скривана 
по никакъв начин, затъмнявана, 
отнемана или прекъсвана от какъвто и 
да било текст или графичен материал 
или друг намесващ се материал.

6. Задължителната информация за 
храните се обозначава на видно място 
по такъв начин, че да бъде лесно 
видима, четлива и, където е 
целесъобразно, незаличима. Тази 
информация не може да бъде скривана 
по никакъв начин, затъмнявана, 
отнемана или прекъсвана от какъвто и 
да било текст или графичен материал, 
от друг материал или от самата 
опаковка на храната, например от 



AD\801217BG.doc 31/69 PE430.537v02-00

BG

лепенка, предназначена за затваряне 
на опаковката.

Обосновка

Необходимо допълнение; Използваната формулировка относно прекъсвана 
информация може да се интерпретира по различен начин и би застрашила правната 
сигурност на търговците на храни. 

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. В случите на храни, предназначени 
за специфична хранителна употреба, 
по смисъла на Директива 89/398/ЕИО 
на Съвета от 3 май 1989 г. за 
сближаване на законодателствата на 
държавите-членки относно храни, 
предназначени за специфична 
хранителна употреба1, за които 
законодателството на Съюза 
определя изисквания за етикетиране в 
допълнение към данните, посочени в 
член 9, параграф 1, големината на 
шрифта  отговаря на изискванията 
за четливост за потребителите и на 
изискванията относно 
допълнителните данни по отношение 
на специфичното предназначение на 
съответните продукти.
1 ОВ L 186 от 30.6.1989 г., стр. 27.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 б. Посочването на задължителните 
данни не трябва да води до 
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увеличаване на размера или обема на 
опаковъчния материал или 
хранителния контейнер, както и не 
трябва да утежнява по някакъв друг 
начин вредата за околната среда.

Обосновка

Задължителното посочване на информация за храните може да даде повод на 
пазарните субекти да променят количеството на опаковките, като съществува 
опасност от увеличаване на количествата отпадъци от опаковки. Това би било в 
противоречие с принципа за превенцията, който стои в основата на правилата на 
Европейския съюз за управлението на отпадъци. 

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. Етикетите, използвани за 
посочване на задължителната 
информация за храните не бива да 
бъдат изработени от материал, 
който би затруднил в значителна 
степен или би осуетил повторната 
употреба или рециклирането на 
опаковъчния материал или 
хранителния контейнер.

Обосновка

В съответствия с правилата на Европейския съюз за управление на отпадъците, 
трябва да бъдат полагани усилия, за да се гарантира, че опаковъчните материали 
биват използвани многократно или рециклирани в колкото се може по-голяма степен. 
Изработването на етикетите от материал, различен от този, използван за 
опаковката може значително да затрудни правилното управление на отпадъците. 

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на своята територия 
държавите-членки, в които се търгуват 
храните, могат да изискат данните да се 
предоставят на един или повече от 
официалните езици на Общността.

2. В рамките на своята територия 
държавите-членки, в които се търгуват 
храните, могат да установят, че данните 
се предоставят на един или повече от 
официалните езици на Общността, или 
от другите езици, използвани в тази 
държава-членка.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на стъклени 
бутилки, предназначени за повторно 
използване, на които е поставена 
незаличима маркировка и поради тази 
причина нямат поставен етикет, 
пръстен или яка, се изисква да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, букви a), в), д), е) и 
л).

заличава се

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е). 
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката годна за печат
повърхност е по-малка от 80 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е) и член 
29, параграф 1, буква а). 
Предоставянето на допълнителни 
данни върху опаковката е възможно 
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или при поискване от потребителя. 3. на доброволен принцип. Данните, 
посочени в член 9, параграф 1, буква б) 
се предоставят с други средства или при 
поискване от потребителя. 3.

Обосновка

Данните относно енергийното съдържание на дадена храна представляват важна 
информация и могат да бъдат от решаващо значение за съзнателния избор на храна. 
Следва да бъде възможно доброволното предоставяне от производителя на 
допълнителна информация. 

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Следните съставки могат да 
бъдат посочени в произволен ред, в 
края на списъка на съставките, 
упоменати в параграф 1: подправки, 
ароматични растения и подправки (с 
изключение на сол), естествени или 
изкуствени ароматизанти, 
овкусители, хранителните добавки, 
витамини и хранителни съставки, 
минерали и техните соли.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, бира, а и
спиртни напитки, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 

д) напитки, съдържащи над 1,2 
обемни процента алкохол, с 
изключение на смесени алкохолни 
напитки („алкопоп“); по-специално, 
вино и лозаро-винарски продукти, 
както е определено от Регламент 
(ЕО) №479/2008 и член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕИО) № 1601/91 на 
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защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочени в член 49, параграф 3.

Съвета от 10 юни 1991 г. относно 
установяване на общи правила за 
определянето, описанието и 
представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти1, подобни продукти, 
получени от плодове, различни от 
грозде, ферментирали ябълкови и 
крушови напитки, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
110/2008. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад в срок до ...* относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат, когато това е необходимо,
в съответствие със следната процедура:

(и) за продуктите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 479/2008, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 113, параграф 2 от 
същия регламент;
ii) за продуктите, посочени в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1601/1991, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 14 от 
посочения регламент; 
iii) за продуктите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 110/2008, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 25, параграф 3 от 
същия регламент; 
iv) за другите продукти, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 290 от Договора за 
ФЕС.
Без да се засягат спецификите, 
определени чрез посочените по-горе 
процедури за продуктите, посочени в 
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точки (i), (ii) и (iii), мерките се 
прилагат последователно и стават 
приложими едновременно за всички 
изброени продукти.
___________
* OВ: *ОВ: пет години от влизането в сила 
на настоящия регламент.
1 ОВ L 149, 16.06.1991 г., стр. 1.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 а. В случай на необходимост могат 
да се приемат подробни правила за 
обозначаването, посочено в 
параграф 1, в съответствие със 
следните процедури:
(и) за продуктите, посочени в член 1, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
479/2008, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 113, 
параграф 1 от същия регламент;
ii) за продуктите, посочени в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1601/1991, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 13 от 
посочения регламент;
iii) за продуктите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 110/2008, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 25, параграф 2 от 
същия регламент;
iv) за другите алкохолни напитки, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 290 от Договора за 
ФЕС.
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въпросната съставка или категория 
съставки са подчертани на етикета с 
думи, изображения или графики; или

б) въпросната съставка или категория 
съставки са подчертани на етикета с 
думи, изображения или графики с оглед 
спазване на принципа на 
метрологията и избягване на 
заблуждаваща хранителна 
претенция; или

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инструкциите за употреба на храната 
се посочват по начин, който позволява 
подходящата й употреба.

1. Инструкциите за съхранение и 
употреба на храната се посочват по 
начин, който позволява подходящата й 
употреба.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 а
Посочване на формите на 

отглеждане на различни видове 
животни

Най-късно до 31 декември 2010 г. 
Комисията определя, в съответствие 
с процедурата, посочена в член 290 от 
ДФЕС, конкретни критерии за 
посочване на формите на отглеждане 
на различни видове животни за 
производство на месо, месни 
продукти и мляко, аналогично на 
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етикетирането на яйца съгласно 
Регламент (ЕО) № 557/2007 на 
Комисията от 23 май 2007 г. за 
определяне на подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1028/2006 на Съвета относно 
стандартите за търговия с яйца1. 
Впоследствие на същата основа се 
определя етикетирането на храни, 
които съдържат мляко и месо. 
____________________

1 OВ L 132, 24.05.2007 г., стр. 5.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието на 
захари и сол.

б) количествата белтъчини, мазнини, 
наситени мастни киселини, 
индустриални транс-мазнини, 
въглехидрати, с особено внимание към 
съдържанието на естествени и 
добавени захари, на фибри и сол.

Обосновка

Количеството транс-мазнини и захари трябва да бъде включено в задължителното 
обявяване на хранителните стойности, за да може потребителят да види пълния 
хранителен състав на храната. Транс-мазнините увеличават лошия холестерол (LDL) 
и намаляват добрия холестерол (HDL). Целесъобразно е също да се определи 
съотношението на естествените или добавените захари, за да бъдат потребителите 
информирани възможно най-добре. Всъщност добавените захари осигуряват същото 
количество калории като естествените захари, но и повече мазнини, когато не се 
изгарят. 

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2



AD\801217BG.doc 39/69 PE430.537v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) №1576/89. 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия Регламент] относно 
прилагането на настоящия параграф 
относно тези продукти и може да 
придружи този доклад със специфични 
мерки, определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3.

Този параграф не се прилага за 
напитки, съдържащи над 1,2 обемни 
процента алкохол, с изключение на 
смесени алкохолни напитки 
(„алкопоп“). По-специално, не се 
прилага за вино и лозаро-винарски 
продукти, както е определено от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕИО) 
№ 1601/91, за подобни продукти, 
произведени от плодове, различни от 
грозде, ферментирали ябълкови и 
крушови напитки, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
110/2008. В срок до ...* Комисията ще 
изготви доклад относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат, когато това е необходимо, в 
съответствие със следната процедура:

(и) за продуктите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 479/2008, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 113, параграф 2 от 
същия регламент;
ii) за продуктите, посочени в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1601/1991, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 14 от 
посочения регламент;
iii) за продуктите, посочени в 
Регламент (ЕО) № 110/2008, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 25, параграф 3 от 
същия регламент;
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iv) за другите продукти, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 290 от Договора за 
ФЕС.
Без да се засягат спецификите, 
определени чрез посочените по-горе 
процедури за продуктите, посочени в 
точки (i), (ii) и (iii), мерките се 
прилагат последователно и стават 
приложими едновременно за всички 
изброени продукти.
___________
* OВ: *ОВ: пет години от влизането в сила 
на настоящия регламент.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни киселини 
(включително омега-9);

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) полиненаситени мастни киселини; в) полиненаситени мастни киселини 
(включително омега-3 и/или ALA и 
DHA/EPA, омега-6)

Изменение 61
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) холестерол;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) фибри; заличава се

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) белтъчини заличава се

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) други вещества, както е посочено в 
приложение XIII, част A.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Могат да бъдат включени и 
компоненти от горепосочените 
категории.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml и съобразно член 32 за порция 
или единица.

Обосновка

За да може потребителят ефективно да сравнява продуктите, които желае да 
закупи, е абсолютно необходимо енергийната стойност и количествата на 
хранителните вещества да бъдат винаги изразявани в стойности за 100 g или 100 ml, 
освен по отношение на изключението, посочено в член 32.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция. 
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

3. Доброволното допълнително 
етикетиране за хранителни съставки 
се предоставя в таблична форма, 
като стойностите се изразяват в 
проценти по отношение на приема, 
определен в част Б на приложение XI за 
100 g или за 100 ml и в съответствие с 
член 31, параграф 2, за порция. Когато 
е предвидено, етикетирането за 
витамини и минерали задължително се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
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част A на приложение XI.

Обосновка

Има основания да се създадат правила относно евентуално доброволно допълнително 
етикетиране, за да се постигне определено стандартизиране в такива случаи и да се 
избегне възможното в противен случай заблуждаване на потребителя. 

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и само 
в порции, като храната е 
предварително опакована като 
единична порция.

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и само 
в порции или единици, когато
нетното тегло на хранителен 
продукт, посочен в параграф първи, е 
под 100 g.

Обосновка

Когато дадена храна се консумира рядко на порции от по 100 g (например дъвки или 
бонбони), не е целесъобразно хранителната информация да се обявява за 100 g. 
Когато храната се предлага в предварително опаковани порции или отделни единици, 
еднакви помежду си, се разрешава обявяване само в порции или единици.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допълнителните форми на 
изразяване, посочени в параграф 1, се 
набелязват в националната схема по 
член 44.

2. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 290 от ДФЕС 
Комисията предвижда правила 
относно използването на тези 
допълнителни форми на изразяване. 
Критериите се основават на научни 
факти относно хранителните 
режими и храненето, както и на това 
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как те са свързани със здравето. За да 
определи тези критерии, Комисията 
изисква от Европейския орган за 
безопасност на храните да й 
предостави в рамките на дванадесет 
месеца съответно научно становище.

Обосновка

Допълнителните форми на изразяване на информацията за храната следва да бъдат 
позволени. При все това на равнището на Общността следва да бъдат определени 
условията за използване на такива форми на изразяване. 

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се 
включват в главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, отнасящи се до 
етикетирането за хранителната 
стойност, предоставяни по силата 
на член 31, параграфи 1 и 2, се 
включват изцяло в същото зрително 
поле, под формата на таблица, на 
едно единствено място.
Задължителните данни се представят 
в следния ред: енергийна стойност, 
белтъчини, количествата мазнини, 
наситени мастни киселини, 
индустриални транс-мазнини,
въглехидрати, с особено внимание към 
съдържанието на естествени и 
добавени захари, на фибри и сол. 
Допълнителна доброволно посочена 
информация се представя в реда, 
посочен в приложение XIII.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Обозначаването на енергийното 
съдържание върху етикета, посочено 
в член 29, параграф 1, буква а) и 
приложение XI, част Б, се включва 
допълнително в представянето 
съгласно член 34, параграф 1 в kcal на 
100g/ml и по целесъобразност за 
порция съгласно член 31, параграф 2, 
долу вдясно върху лицевата страна на 
опаковката.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Ако поради здравна или 
хранителна претенция е 
задължително обявяването на 
хранителните стойности за храни, 
включени в приложение ІV, не се 
изисква обявяването на 
хранителните стойности да е 
разположено в главното зрително 
поле.

Обосновка

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Изменение 73
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 ter. Параграф 1 не следва да се 
прилага по отношение на храните, 
указани в Директива 89/398/ЕИО и
специфичните директиви, указани в 
член 4, параграф 1 на същата 
директива.

Обосновка

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products.
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности може да бъде 
използвано съгласно национална схема 
по член 44, при условие че са изпълнени 
следните съществени изисквания:

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности могат да бъдат 
използвани, при условие че са 
изпълнени следните съществени 
изисквания:

Обосновка

Символите за хранителна стойност следва да бъдат хармонизирани на европейско 
равнище с цел насърчаване на свободното движение на продукти. 

Изменение 75
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие със 
съответните специфични 
изисквания, определени в настоящия 
регламент.

1. В случаите, когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е ясно четлива.

Обосновка

Ако бъде изискано доброволно предоставяната информация да бъде представяна по 
същия начин, както за продуктите, за които се прилагат задължителни правила, е 
много вероятно производителите да престанат да я предоставят доброволно.   По 
този начин резултатът от настоящото предложение ще бъде потребителите да 
получават по-малко информация, отколкото в момента. 

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, допълнителната 
доброволна информация за 
хранителните стойности за 
специфични целеви групи, например 
деца, продължава да бъде позволена, 
при положение че тези специфични 
препоръчителни стойности са научно 
доказани, не подвеждат потребителя 
и са в съответствие с общите 
условия, предвидени в настоящия 
регламент.

Обосновка

Препоръчителните стойности, предоставени в приложение ІХ Б се отнасят за 
средните възрастни. Различните препоръчителни стойности за продукти със 
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специфична целева група, например деца, които вече са били включени в 
промишлеността и които са били научно изпитани, следва да продължат да бъдат 
допустими като допълнителна информация. 

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото на 
произход на дадена храна е доброволно
обозначено, за да информира 
потребителите, че дадена храна е с 
произход или идва от Европейската 
общност или дадена страна или място.

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, и по-
точно Регламент (ЕО) № 509/2006 на 
Съвета от 20 март 2006 г. относно 
селскостопански и хранителни 
продукти с традиционно специфичен 
характер1, Регламент (ЕО) № 510/2006 
на Съвета от 20 март 2006 г. относно 
закрилата на географски указания и 
наименования за произход на 
земеделски продукти и храни2, 
Регламент (ЕО) № 491/2009 на Съвета 
от 25 май 2009 г за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 за 
установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои 
земеделски продукти (Общ регламент 
за ООП)3, Регламент (ЕО) № 110/2008 
и Регламент (ЕИО) № 1601/91,
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото на 
произход на дадена храна е обозначено, 
за да информира потребителите, че 
дадена храна е с произход или идва 
определена страна или място.
____________________

1 ОВ L 93 от 31.03.2006 г., стр. 1.

2 OВ L 93, 31.03.2006 г., стр. 12.
3 ОВ L 154 от 17.06.2009 г., стр. 1.
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Обосновка

С цел да няма проблеми при прилагането на регламента, е задължително да се 
посочат законодателните актове на Общността, които са в сила, и по-точно 
актовете относно наименованията за произход на земеделските продукти.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 bis. С цел да се гарантира пълна 
проследимост на храните „от 
фермата до чинията“, системата за 
етикетиране осигурява възможност 
за идентифициране както на 
страната на произход, така и на
първоначалния производител. 
Въпреки това настоящото правило не 
се прилага за продукти, при които 
първоначалният производител не 
може да бъде определен, например при 
млякото.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на месо, различно от 
говеждо или телешко, посочването на 
страната на произход или мястото 
на произход може да бъде единно 
място на произход, единствено 
когато животните са били родени, 
отгледани и заклани в същата страна 
или на същото място. В останалите 
случаи се посочва информация за 
всяко от различните места на 
раждане, отглеждане и клане.

заличава се
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Обосновка

Член 35 от предложението на Комисията би създал ненужни проблеми за хора, които 
управляват фирми. 

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Правилата за прилагане на 
параграф 3 могат да се установяват 
от Комисията. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Обосновка

За потребителите е важно да знаят какъв е произходът на даден продукт. При някои 
продукти обаче може да се окаже невъзможно да се посочи конкретна страна на 
произход, тъй като съставките при определени условия произхождат от различни 
страни или всекидневно се променят. Действащите разпоредби по отношение на 
етикетирането относно произхода предвиждат посочването на произхода на 
доброволен принцип, доколкото без тази информация би било възможно 
потребителят да бъде сериозно заблуден относно действителния произход на 
храната. Тези разпоредби не трябва да бъдат формулирани по нов начин, а да бъдат 
запазени. 

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. За уиски, страната на произход се 
посочва винаги и то в главното 
зрително поле. Когато дадено уиски е 
продукт на повече от една държави, 
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всяка от тях следва да бъде посочена.

Обосновка

За уиски, продавано в Европа, е традиционна практика посочването на страната на 
произход и потребителите отдават голямо значение на тази информация.  Някои 
видове уиски, които нямат обозначен произход, използват други обозначения, за да 
покажат, че произлизат от някоя от основните страни производителки, когато това 
не е така.  Ето защо е уместно продаваното в ЕС уиски винаги да носи обозначение за 
произход, за да се избегне заблуждаването на потребителите.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Правилата за прилагане, отнасящи се 
до условията и критериите за употреба
на данни, които са предоставени 
доброволно могат да се установяват от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

6. Правилата за прилагане, отнасящи се 
до условията и критериите за употреба 
на данни, които са предоставени 
доброволно могат да се установяват от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 290 от Договора за 
ФЕС, при консултиране със 
заинтересованите страни.

Изменение 83

Предложение за регламент
Глава VI 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава и разпоредбите й 
се заличават.

Обосновка

Националните разпоредби противоречат на принципа на хармонизация и свободно 
движение на стоките в рамките на вътрешния пазар. 
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Изменение 84

Предложение за регламент
Глава VII 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава и разпоредбите й 
се заличават.

Обосновка

Националните разпоредби противоречат на принципа на хармонизация и свободно 
движение на стоките в рамките на вътрешния пазар. 

Изменение 85

Предложение за регламент - acte modificatif
Член 51 а (нов)
Директива 2001/110/ЕО
Член 2, параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51 а
Изменения към Директива 

2001/110/ЕО
1. Член 2, параграф 4, буква а) от 
Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 
20 декември 2001 г. относно меда 1, се 
заменя със следния текст:
"a) Страната или страните на 
произход, където медът е добит, се 
посочват на етикета. Ако при все 
това медът е с произход повече от 
една държава-членка или трета 
държава, вместо това се поставя 
едно от следните означения:
– "смес от мед от страни от ЕС"
– "смес от мед от страни извън ЕС"
В случай че съотношението на мед 
от страни от ЕС надвишава това на 
мед от страни извън ЕС:
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– "смес от мед от страни от ЕС и от 
страни извън ЕС"
В случай че съотношението на мед 
от страни извън ЕС надвишава това 
на мед от страни от ЕС:
– "смес от мед от страни извън ЕС и 
от страни от ЕС"
2. Следната буква се прибавя към член 
2, параграф 4 от Директива 
2001/110/ЕО:
"аа) ако медът съдържа мед, 
произхождащ от трета страна, 
следва да бъдат посочени процентът 
мед, произхождащ от държава-
членка и процентът мед от трета 
страна".
_______
47 ОВ L 10, 02.01.2002 г., стр. 47.

Обосновка

Настоящите правила не гарантират, че потребителите ще бъдат информирани по 
правилен начин и могат да ги подведат. Медът може да съдържа минимално 
количество мед от страни от ЕС (5% например), и все пак обозначението "смес от 
мед от страни от ЕС и от страни извън ЕС" трябва да съществува на етикета. 

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 53 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 10
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 години 

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 50
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 10 000 000 EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 години 
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от влизането му в сила]. от влизането му в сила].

Храните, пуснати на пазара или 
етикетирани преди [дата на влизане 
в сила], които не съответстват на 
настоящия регламент, могат да 
бъдат предлагани на пазара до срока 
им на минимална трайност или срока 
им на годност.

Изменение 87

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – подточка б – тире 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

– естествени захари,

Изменение 88

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – подточка б – тире 2 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

– добавени захари,

Изменение 89

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – подточка б – тире 2 в

Текст, предложен от Комисията Изменение

– наситени мастни киселини,
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Изменение 90

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – подточка б – тире 2 г

Текст, предложен от Комисията Изменение

– транс-мазнини,

Изменение 91

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – подточка б – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– фибри, заличава се

Изменение 92

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – подточка б – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

белтъчини, заличава се

Изменение 93

Предложение за регламент
Приложение I – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, с изключение на 
трансмастни киселини от преживни 
животни, с естествен произход;
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Изменение 94

Предложение за регламент
Приложение I – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. „естествени захари“
монозахариди и дизахариди, които се 
намират в храната;

Изменение 95

Предложение за регламент
Приложение I – точка 8 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8 ter. "добавени захари" монозахариди 
и дизахариди, използвани заради 
качеството им на подсладители;

Изменение 96

Предложение за регламент
Приложение I – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, а за млечните 
белтъчини: × 6,38;

Обосновка

В съответствие с международния Codex Standard 1-1985 за общ стандарт за 
етикетиране на предварително опакованите храни, приет от Европейската комисия.

Изменение 97

Предложение за регламент
Приложение I – точка 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „основно зрително поле“  означава 
зрителното поле, което е най-
вероятно да бъде показано или видимо 
при нормални или обичайни условия 
на продажба или употреба.

заличава се

Изменение 98

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – подточка 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.

Обосновка

Изменението се налага, за да направи изключението по-ясно и за да го приведе в 
съответствие със Становището на ЕОБХ (Европейския орган за безопасност на 
храните).  Оригиналната формулировка би довела до считането на продуктите като 
алергенни, въпреки че не съдържат никакъв алергенен материал според становището 
на ЕОБХ.  Комисията признава, че настоящата формулировка трябва да бъде 
променена, за да не подвежда уязвими потребители.

Изменение 99

Предложение за регламент
Приложение II – точка 7 – подточка a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) суроватка, използвана за 
производство на алкохолни дестилати;
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Обосновка

Изменението се налага, за да направи изключението по-ясно и за да го приведе в 
съответствие със Становището на ЕОБХ (Европейския орган за безопасност на 
храните).  Оригиналната формулировка би довела до считането на продуктите като 
алергенни, въпреки че не съдържат никакъв алергенен материал според становището 
на ЕОБХ. Комисията признава, че настоящата формулировка трябва да бъде 
променена, за да не подвежда уязвими потребители.

Изменение 100

Предложение за регламент
Приложение II – точка 8 – подточка 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.

а) ядки, използвани за производство на 
алкохолни дестилати.

Обосновка

Изменението се налага, за да направи изключението по-ясно и за да го приведе в 
съответствие със Становището на ЕОБХ (Европейския орган за безопасност на 
храните).  Оригиналната формулировка би довела до считането на продуктите като 
алергенни, въпреки че не съдържат никакъв алергенен материал според становището 
на ЕОБХ.  Комисията признава, че настоящата формулировка трябва да бъде 
променена, за да не подвежда уязвими потребители.

Изменение 101

Предложение за регламент
Приложение III – заглавие 5 а (ново)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

ВИД ИЛИ 
КАТЕГОРИЯ 

ХРАНА

ДАННИ

5а. ХРАНИ, СЪДЪРЖАЩИ СЪСТАВКИ, 
ПОЛУЧЕНИ ОТ ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ 
ОРГАНИЗМИ
храни, 
съдържащи 

"Хранителни 
съставки, получени от 
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съставки, 
получени от 
генно 
модифицирани 
организми

генно модифицирани 
организми"

Изменение 102

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, чиято 
единствена преработка се състои в 
опушване или зреене, както и 
изсушени плодове и зеленчуци, като 
например сушени сливи и кайсии, 
които са били изсушени и евентуално 
рехидратирани чрез добавяне на вода
и които са съставени от единична 
съставка или категория съставки;

Обосновка

Настоящото изменение касае плодове от рода на сушените сливи (една съставка), 
които се изсушават с цел съхранение и към които може да се добавя вода.

Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- ароматни растения, подправки или 
смеси от тях;

- ароматни растения, ароматизиращи 
подправки, подправки или смеси от тях;

Изменение 104

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

предприятия в малки количества от 
продукта на крайния потребител или 
местен търговец на дребно чрез пряка 
доставка на краен потребител;

Изменение 105

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- дъвка;

Изменение 106

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- храни с количество по-малко от 5 
g/ml;

Изменение 107

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- стъклени бутилки, на които е 
поставена незаличима маркировка.

Изменение 108

Предложение за регламент
Приложение V – част Б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Наименованието на храната включва 
или се съпровожда от данни относно 

1. Наименованието на храната включва 
или се съпровожда от данни относно 
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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 
пропускането на тази информация може 
да доведе до заблуждаване на купувача.

физическото състояние на храната или 
специфичната обработка, на която е 
била подложена (например на прах, 
повторно замразена, замразена-
сушена, дълбоко замразена, бързо 
замразена, концентрирана, опушена) във 
всички случаи, когато пропускането на 
тази информация може да доведе до 
заблуждаване на купувача.

Изменение 109

Предложение за регламент
Приложение V - Част Вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЧАСТ ВА -СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ
ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
НАИМЕНОВАНИЕТО "МЕД"
Използването на наименованието 
"мед" или израза "съдържащ мед" 
или "приготвен с мед" при 
обозначаването на продукта или в 
който и да било графичен или 
неграфичен елемент, посочващ, че 
продуктът съдържа мед, се допуска 
единствено ако поне 50% от 
захарното съдържание на продукта 
произхожда от мед.

Изменение 110

Предложение за регламент
Приложение V - част В б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Вб - ОФИЦИАЛНО 
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ХРАНИ, КОИТО 
СЪЗДАВАТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ СА 
РАЗЛИЧНА ХРАНА 
Храни, които създават впечатление, 
че са различна храна, или в които 
дадена съставка е била заместена със 
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заместител, се етикетират по 
следния начин:
Различия по 
отношение на 
вида, качеството 
и състава

Наименование, 
под което се 
продава 
храната

В сравнение със 
сирене, пълно или 
частично 
заместване на 
млечни мазнини 
с растителни 
мазнини

"Аналог на 
сирене"

В сравнение с 
шунка, изменен 
състав, състоящ 
се от нарязани 
съставки с много 
по-ниско 
съдържание на 
месо

"Аналог на 
шунка"

Обосновка

При аналог на сирене и аналог на шунка, възниква проблем от факта, че особеностите 
на съставките в списъка със съставки не поясняват веднага, че са включени продукти 
заместители. Това затруднение може да бъде разрешено като официалното 
обозначение стане по-ясно, така че да се гарантира, че потребителите веднага 
могат да кажат какъв вид продукт разглеждат. 

Изменение 111

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагателното „хидрогенирано“ 
трябва да придружава посочването на 
хидрогенирано масло, освен ако 
количеството наситени мастни 
киселини и транс-мазнини е включено 
в обявяването на хранителните 
стойности

Прилагателното „хидрогенирано“ 
трябва да придружава посочването на 
хидрогенирано масло.
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Обосновка

Потребителите са свикнали да проследяват дали думите „хидрогенирано масло“ 
присъстват в списъка на съставките, за да проверят за наличие на изкуствени 
трансмастни киселини.

Изменение 112

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – точка 2 – колона 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагателното „хидрогенирано“ 
трябва да придружава посочването на 
хидрогенирана мазнина, освен ако 
количеството наситени мастни 
киселини и транс-мазнини е включено 
в обявяването на хранителните 
стойности

Прилагателното „хидрогенирано“ 
трябва да придружава посочването на 
хидрогенирана мазнина.

Обосновка

Потребителите са свикнали да проследяват дали думите „хидрогенирана мазнина“ 
присъстват в списъка на съставките, за да проверят за наличие на изкуствени 
трансмастни киселини.

Изменение 113

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – точка 17 – колона 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Скелетна мускулатура 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.

17. Скелетна мускулатура 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. Това определение включва 
месото, добито механично от кости 
с месо и което не попада в 
определението за механично 
отделеното месо по смисъла на 
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Регламент (EО) № 853/2004 на 
Европейския Парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 година относно 
определяне на специфични хигиенни 
правила за храните от животински 
произход1.
______
1 ОВ L 139 от 30.04.2004 г., стр. 55.

Обосновка

По отношение на определението на механично отделеното месо (МОМ) месото, 
произвеждано чрез т. нар. „технология Baader“ (едро смляно месо), се счита за месо. 
Заключенията от осъществения през 2007 г. общностен изследователски проект 
Histalim ясно показват, че от органолептична и микробиологична гледна точка и от 
гледна точка на съставките няма разлика между този вид месо и мляното месо.

Изменение 114

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 115

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – точка 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 К (µg) 75 
Витамин C (mg)          60 Витамин C (mg)          80
Тиамин (mg)               1,4 Тиамин (mg)                1,1
Рибофлавин (mg)             1,6 Рибофлавин (mg)          1,4
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Ниацин (mg)               18 Ниацин (mg)                16
Витамин B6 (mg)        2 Витамин B6 (mg)        1,4
Фолацин (μg)          200 Фолиева киселина (μg)   200
Витамин B12 (μg)     1 Витамин B12 (μg)     2,5
Биотин (mg)              0,15 Биотин (mg)              50
Пантотенова киселина (mg) Пантотенова киселина (mg) 6

Калций (mg)           800 Калций (mg)           800

Калий (mg) 2000 
Хлорид (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 (μg)                        150 Йод (μg)                        150

Обосновка

 Новият регламент трябва да взема предвид Директива 2008/100/ЕО относно 
етикетирането за питателност на храните по отношение на препоръчителния 
дневен прием, факторите за енергийна конверсия и някои определения, публикувана в 
Официален вестник на 28 октомври 2008 г. Следователно докладчикът предлага да се 
замени таблицата „Витамини и минерали, които могат да се обявяват, и 
препоръчителните им дневни дози (ПДД)“, предложена от Комисията, с таблицата 
от Директива 2008/100/ЕО, за да се спази действащото законодателство.

Изменение 116

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, 

По правило отчитаното количество
при вземане на решение за това какво 
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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.

представлява значително количество 
съответства на:

- 15 % от препоръчителната дневна доза 
(ПДД) на 100 g за твърди продукти
или за опаковка, ако опаковката 
съдържа само една единична порция; 
или
- 7,5 % от ПДД за 100 ml течни 
продукти, или
- 5% от ПДД за 100kcal (12 % от ПДД 
1 MJ), или
- количество, предвидено съгласно 
дерогациите, предоставяни по реда на 
член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1925/2006.

Изменение 117

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтни количества за прием на 
енергийна стойност и подбрани 
хранителни съставки, различни от 
витамини и минерали (възрастни)

Референтни количества за прием на 
енергийна стойност и подбрани 
хранителни съставки, различни от 
витамини и минерали (възрастни)1

____________________

1Референтните количества са 
препоръчителни; те се определят по-
щателно от Европейския орган за 
безопасност на храните.

Обосновка

Референтните количества са препоръчителни; те трябва да бъдат определени по-
щателно от Европейския орган за безопасност на храните.

Изменение 118
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Предложение за регламент
Приложение XI – част B – таблица - ред 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

мононенаситен
и мастни 
киселини

34 g

Изменение 119

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б – таблица - ред 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

полиненаситен
и мастни 
киселини

16 g

Изменение 120

Предложение за регламент
Приложение XI – част B – таблица - ред 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 
прием

Омега-6 мастни 
киселини

14 g

Изменение 121
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Предложение за регламент
Приложение XI – част Б – таблица - ред 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 
прием

Омега-3 мастни 
киселини

2,2 g

- ALA 2,0 g
- EPA/DHA 0,2 g

Изменение 122

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– енергийна стойност kJ и kcal – енергийна стойност kcal
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