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Изменение 202
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Някои продукти имат 
конкретни ползи за организма след 
използването на продукта, но те 
трябва да бъдат посочени по начин, 
позволяващ въздействието от 
използването на продукта да подлежи 
на сравнение или проверка.  

Or. ro

Обосновка

На пазара на хранителни продукти съществуват продукти (например люспи от 
житни растения), за които се твърди, че продължителното им използване може да 
доведе до загуба на тегло.   Следователно когато за даден продукт се използва 
подобна информация с рекламна цел, потребителят може да бъде подведен, поради 
което е обосновано законодателят да настоява подобна информация да бъде 
придружена с план на хранителен режим, който пояснява при какви условия се 
постигат желаните резултати.  

Изменение 203
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се предотврати 
разпокъсаността на правила, отнасящи 
се до отговорността на стопанските 
субекти в хранителната промишленост, 
е целесъобразно при спазване на 
информацията за храните да се 
изяснят отговорностите на стопанските 
субекти в тази област.

(21) За да се предотврати 
разпокъсаността на правила, отнасящи 
се до отговорността на стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
при невярна, заблуждаваща или 
липсваща информация за храните,
отговорностите на стопанските субекти 
в тази област трябва да бъдат ясно 
определени. При това разпоредбите 
на Регламент (ЕО) № 767/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
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от 13 юли 2009 г. относно пускането 
на пазара и употребата на фуражи1

следва да служат като 
ориентировъчни.
-----
1ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

По причини, свързани с правната сигурност на съответните заинтересовани лица, 
задължително е отговорностите им да бъдат ясно определени. Целта е също така 
от търговски предприятия да не се търси отговорност за обстоятелства, които не 
попадат в обхвата на тяхната отговорност, респ. в сферата им на влияние. 
Решението по делото Lidl-Italia, разгледано от Съда на Европейския съюз, показва 
ясно недостатъчната правна сигурност на търговци на хранителни продукти при 
сега действащото законодателство.

Изменение 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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. Обществената консултация 
с всички заинтересовани страни следва 
да спомогне за навременни и 
целенасочени промени на изискванията 
за информация за храните.

Or. en
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Обосновка

Всяка промяна в списъка на изискванията за задължително етикетиране оказва 
значително влияние върху хранително-вкусовата 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.

Изменение 205
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Някои съставки или вещества, 
които се използват при производството 
на храните и впоследствие остават в 
техния състав, причиняват алергии или 
непоносимост при потребителите, като 
някои от посочените алергии или 
непоносимост представляват опасност 
за здравето на засегнатите лица. Важно 
е информация относно наличието на 
хранителни добавки, технологични 
добавки и други вещества с алергично 
действие да се предоставя на 
потребителите, страдащи от хранителна 
алергия или непоносимост, така че те да 
могат да направят информиран и 
безопасен избор. 

(24) Някои съставки или вещества, 
които се използват при производството 
на храните и впоследствие остават в 
техния състав, причиняват алергии или 
непоносимост при потребителите, като 
някои от посочените алергии или 
непоносимост представляват опасност 
за здравето на засегнатите лица. Важно 
е информация относно наличието на 
хранителни добавки, технологични 
добавки и други вещества с алергично 
действие, или представляващи 
опасност от повишаване на 
заболеваемостта, да се предоставя на 
потребителите, страдащи от хранителна 
алергия или непоносимост, така че те да 
могат да направят информиран и 
безопасен избор.

Or. ro

Обосновка

Някои съставки, по-специално добавки, както и следи, получени в резултат от 
обработката на даден продукт, след поглъщането на големи концентрации, водят до 
повишаване на рисковете за здравето.  
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Изменение 206
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Някои съставки или вещества, 
които се използват при производството 
на храните и впоследствие остават в 
техния състав, причиняват алергии или 
непоносимост при потребителите, 
като някои от посочените алергии
или непоносимост представляват 
опасност за здравето на засегнатите 
лица. Важно е информация относно 
наличието на хранителни добавки, 
технологични добавки и други вещества 
с алергично действие да се предоставя 
на потребителите, страдащи от 
хранителна алергия или непоносимост, 
така че те да могат да направят 
информиран и безопасен избор.

(24) Някои съставки или вещества, 
които се използват при производството 
на храните и впоследствие остават в 
техния състав, могат да причинят
алергии или непоносимост при хората
или да представляват опасност за 
здравето на засегнатите лица. Важно е 
следователно информация относно 
наличието на хранителни добавки, 
технологични добавки и други вещества 
с научно доказано алергично действие 
да се предоставя особено на 
потребителите, страдащи от хранителна 
алергия или непоносимост, така че те да 
могат да направят целенасочен избор на 
храни, които са безопасни за тях.
Следите от подобни вещества също 
следва да се посочват, за да могат 
лицата, страдащи от тежки алергии, 
да направят безопасен избор. За тази 
цел следва да се създадат общи 
правила.

Or. sv

Изменение 207
Holger Krahmer

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. 

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че 
потребителите да могат направят 
целенасочен избор на храни и 
хранителен режим. Проучванията 
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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.

показват, че добрата 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. Ето защо 
следва да се вземат предвид фактори 
като вид и размер на шрифта, 
цветове и контрастът от 
комбинацията им.

Or. de

Изменение 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 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 и
следователно фактори като размер, 
шрифт, цвят и контраст, следва да 
бъдат разглеждани заедно, за да се 
гарантира, че потребителите са 
удовлетворени от етикетирането на 
храните.

Or. en

Обосновка

Четливостта на етикетите е от ключово значение за потребителите и следва да 
остане като изискване в новия регламент.  При оценката на яснотата на етикета 
обаче е необходимо да бъдат разгледани редица фактори, а не само размерът на 
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шрифта.

Изменение 209
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за смесените
алкохолни напитки следва също да има 
информация какви са техните съставки. 

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за алкохолните
напитки следва също да има 
информация, какви са техните съставки.

Or. en

Обосновка

Тъй като целта на настоящия регламент е високо равнище на защита на здравето на 
потребителите, тази разпоредба трябва да се прилага спрямо всички алкохолни 
напитки.

Изменение 210
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за смесените 
алкохолни напитки следва също да има 
информация какви са техните съставки.

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за алкохолните
напитки следва също да има 
информация какви са техните съставки.

Or. sv
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Обосновка

Важно е потребителите да са информирани и за съставките на алкохолните 
напитки. Това е особено важно за потребители, които страдат от диабет.

Изменение 211
Glenis Willmott, Nessa Childers

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за смесените
алкохолни напитки следва също да има 
информация какви са техните съставки.

(27) С цел предоставяне на
потребителите на информация за 
храните, която е необходима за 
извършването на информиран избор, за 
всички алкохолни напитки следва да 
има информация какви са техните 
съставки.

Or. en

Изменение 212
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите алкохолни 
напитки. 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 вино, 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 

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите алкохолни 
напитки. 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 вино, 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 
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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 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) № 1576/89., 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.

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 с 
изключение на енергийната 
стойност. Енергийната стойност 
следва да бъде обозначена ясно и 
четливо на лицевата страна на 
продукта. 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) № 1576/89., 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.

Or. de

Обосновка

Въпреки принципното изключение за виното и бирата, и за тези алкохолни напитки 
следва винаги да бъде посочена енергийната стойност.
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Изменение 213
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите 
алкохолни напитки. 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 
вино, 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 
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, 

заличава се
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етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/892., 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. 

Or. en

Обосновка

След като целта на настоящия регламент е високо равнище на защита на здравето на 
потребителите, е неразбираемо защо точно алкохолните напитки следва да се 
ползват с предимство и да бъдат освободени от изпълнение на изискванията за 
етикетиране.

Изменение 214
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите
алкохолни напитки. 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 вино, 
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 

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно алкохолните
напитки. 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 вино, 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 
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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 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) № 1576/89., 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.

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, искрящите вина, 
ароматизираните вина и подобни 
продукти, получени от плодове, 
различни от грозде, плодовата бира и 
спиртните напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 110/2008 на Европейския парламент 
и Съвета от 15 януари 2008 г. относно 
определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки1, както и за 
други алкохолни напитки, 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.
----
1 ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 11.

Or. de

Обосновка

Изясняване и адаптиране към член 20 и 29.
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Изменение 215
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите 
алкохолни напитки. 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 вино,
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 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 

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно алкохолните
напитки. 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 и Регламент (ЕО) № 
1601/1991 на Съвета от 10 юни 1991 г. 
предвиждат пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства на 
представяне и етикетиране на вина и на 
лозаро-винарски продукти, 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 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, 
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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.

етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89., а и за да се гарантира 
последователен подход и единство с 
условията, установени за виното, се 
прилагат същите видове изключения,
както и за други напитки, съдържащи 
над 1,2 обемни процента алкохол. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад три
години след влизането в сила на 
настоящия регламент и може да 
предложи, ако е необходимо, 
специфични изисквания в контекста на 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Текстът временно освобождава някои алкохолни напитки от изискването за 
изписване на съставките и обявяване на хранителните стойности с аргумента, че 
тези напитки представляват специална категория храни, подчинена на специфични 
правила. Ароматизираните напитки на винена основа не се споменават. Независимо 
от това, тези напитки се обхващат точно от Регламент №1601/91. Освен това, 
следва да се вземат предвид всички алкохолни напитки и да се намали срока за 
разглеждане на конкретните разпоредби.

Изменение 216
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите 
алкохолни напитки. Вече 
съществуват специфични правила на 
Общността относно етикетирането 
на вино. Регламент (ЕО) №1493/1999 
на Съвета от 17 май 1999 г. относно 

заличава се

                                               
1 OВ L [ …], […], стр.[…].
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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 
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) № 1576/892., 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.
1ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.
2ОВ L [ …], […], стр.[…].
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Or. sv

Обосновка

Важно е потребителите да са информирани и за съставките на алкохолните 
напитки. Това е особено важно за потребители, които страдат от диабет.

Изменение 217
Glenis Willmott, Nessa Childers

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите 
алкохолни напитки. 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 
вино, 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 
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 

заличава се
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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) № 1576/89., 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.

Or. en

Изменение 218
Elisabetta Gardini

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 

(29) Следва да се посочи страната на 
произход и, в случая на преработени 
продукти, мястото на произход на 
селскостопанската суровина, 
използвана в крайния продукт, с цел 
да се гарантира повече прозрачност и 
възможност за цялостна 
проследяемост, така че да се 
гарантира на потребителите 
информиран избор при техните 
покупки. Във всички случаи, 
обозначаването на страната на произход 
или мястото на произход следва да бъде 
предвидено по начин, който не 
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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.

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.

Or. it

Изменение 219
Oreste Rossi

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 

(29) Без да се засягат 
съществуващите задължителни 
секторни разпоредби относно 
обозначаването на произхода, 
обозначаването на страната на 
произход или на мястото на произход 
на дадена храна следва да бъдат 
предоставени при всички случаи, при 
които липсата им може да подведе 
потребителите по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на този продукт, 
както и по отношение на основната 
съставка на преработените 
продукти. В други 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 
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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.

на потребителите за информацията, 
свързана със страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна. 
Тези критерии не се прилагат към 
указването, свързано с името или адреса 
на стопанския субект в хранителната 
промишленост.

Or. it

Обосновка

Действащите секторни разпоредби предвиждат обозначаване на произхода. 
Необходимо е да се избягва подвеждането на потребителите. 

Изменение 220
Dagmar Roth-Behrendt

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.

(29) Обозначаването на страната на 
произход или на мястото на произход 
или на основната съставка на храната 
следва да бъде предвидено във всички 
случаи.

Or. de

Обосновка

Страната на произход на даден продукт и основната съставка следва винаги да 
бъдат обозначени.
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Изменение 221
Carl Schlyter

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 страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде предвидено за 
храни, състоящи се от една-
единствена съставка, и за главната 
съставка и характеризиращата(ите) 
съставка(и) в хранителните 
продукти с много компоненти. 
Подобно обозначение следва също 
така да бъдат предвидено както и
тогава, когато липсата му 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.

Or. en

Обосновка

Страната на произход / мястото на произход представлява много ценна информация 
за повечето потребители. Поради това тя следва задължително да се предоставя за 
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продуктите, състоящи се от една-единствена съставка, както и за главната 
съставка и характеризиращата(ите) съставка(и) в хранителните продукти с много 
компоненти.

Изменение 222
Åsa Westlund

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 страната на 
произход на селскостопанската 
суровина (включително месо), 
използвана в храната, следва да бъде 
предвидено по най-добър начин с цел 
да бъде гарантирана  пълна 
прозрачност и проследяемост. 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.

Or. sv
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Изменение 223
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Непреференциалните правила за 
произход на стоките в Европейската 
общност са установени в Регламент 
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 
октомври 1992 г. относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността и 
разпоредбите за прилагането му в 
Регламент (EИО) № 2454/93 на 
Комисията от 2 юли 1993 г. за 
определяне на разпоредби за прилагане 
на Регламент (EИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността. 
Определянето на страната на произход 
на храната ще се базира на тези правила, 
които са добре познати на търговските 
оператори и администрациите и следва 
да облекчат прилагането.  

(31) Непреференциалните правила за 
произход на стоките в Европейската 
общност са установени в Регламент 
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 
октомври 1992 г. относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността и 
разпоредбите за прилагането му в 
Регламент (EИО) № 2454/93 на 
Комисията от 2 юли 1993 г. за 
определяне на разпоредби за прилагане 
на Регламент (EИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността. 
Определянето на страната на произход 
на храната ще се базира на тези правила, 
които са добре познати на търговските 
оператори и администрациите и следва 
да облекчат прилагането. По 
отношение на месото и храните, 
съдържащи месо, следва да се 
прилагат по-диференцирани правила, 
като се вземат предвид мястото на 
раждане, мястото на отглеждане и 
мястото на клане.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до месото, не е целесъобразно да се посочва само едно място на 
произход, ако то е различно за раждането, отглеждането и клането на животните. 
Проучвания показват, че местата, където животните са родени, отгледани и където 
е извършено клането им, имат сериозно значение за потребителите.
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Изменение 224
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Регламент (ЕО) № 1829/2006 
установи правила за положително 
етикетиране на хранителните 
продукти, съдържащи производни на 
ГМО, съгласно които отсъствието 
или наличието на случайни следи от 
разрешени ГМО в размер на 0.9% не 
налага никакво специално обозначение 
при етикетирането. 
Същевременно се появиха различни 
национални разпоредби, които 
позволяват на стопанските субекти 
да етикетират продуктите, 
получени от животни, когато тези 
животни не са били хранени с ГМО. 
За производителя и потребителя би 
било от полза ако Комисията 
предложи създаването на 
хармонизирано етикетиране за 
продуктите „без ГМО”, което да 
позволи развитие на равнище ЕС и 
осведомен избор от страна на 
европейските потребители, 
посредством положително 
етикетиране на продуктите, които 
не съдържат ГМО.

Or. fr

Обосновка

Логично е Комисията бързо да предложи въвеждането на хармонизирано 
етикетиране на хранителните продукти „без ГМО”  не само, за да допълни 
съществуващите разпоредби относно етикетирането и проследяемостта на 
продуктите, които има вероятност да съдържат ГМО, но също така и в отговор на 
все по-нарастващото търсене от страна на европейските потребители на продукти 
без ГМО, като им се гарантира правото на свободен избор.
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Изменение 225
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Обявяването на хранителните 
стойности на храните се отнася до 
информацията за наличието на 
енергийната стойност и на някои 
хранителни вещества в храните. 
Задължителното предоставяне на 
информация за хранителната стойност 
следва да подпомага действията в 
областта на образование за 
обществеността по отношение на 
храненето и да подкрепя информирания 
избор.

(32) Обявяването на хранителните 
стойности на храните се отнася до 
информацията за наличието на 
енергийната стойност и на някои 
хранителни вещества в храните. 
Задължителното предоставяне на 
информация за хранителната стойност  
на лицевата и на задната страна на 
опаковката  следва да бъде подкрепено 
от действия на държавите-членки, 
като например план за действие 
относно хранителните стойности 
като част от политиката им за 
общественото здраве, които ще 
предоставят специфични препоръки 
за образование за обществеността по 
отношение на храненето и да подкрепя 
информирания избор.

Or. en

Изменение 226
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Бялата книга на Комисията относно 
стратегия за Европа по отношение на 
храненето, наднорменото тегло и 
здравословните проблеми, свързани със 
затлъстяването, подчерта редица 
здравословни фактори, важни за 
общественото здраве. Следователно 
целесъобразно е изискванията за 
задължително предоставяне на 
хранителна информация да отчитат 

(33) Бялата книга на Комисията относно 
стратегия за Европа по отношение на 
храненето, наднорменото тегло и 
здравословните проблеми, свързани със 
затлъстяването, подчерта редица 
здравословни фактори, важни за 
общественото здраве. Следователно 
целесъобразно е изискванията за 
задължително предоставяне на 
хранителна информация да бъдат в 
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тези фактори. съответствие с препоръките на 
бялата книга.

Or. en

Изменение 227
Carl Schlyter

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) 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 
алкохолните напитки.

Or. en

Обосновка

Тъй като целта на настоящия регламент е високо равнище на защита на здравето на 
потребителите, тази разпоредба трябва да се прилага спрямо всички алкохолни 
напитки.

Изменение 228
Horst Schnellhardt

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 

(34) Потребителите би следвало да
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
Комисията и заинтересованите 
страни в течение на периода на 
изключението правят проучвания за 



AM\799895BG.doc 27/109 PE431.051v01-00

BG

на смесените алкохолни напитки. определяне коя информация е от най-
голяма полза за потребителите и 
най-ефективните начини за 
предоставянето й.

Or. de

Обосновка

Обозначаването на хранителната стойност и съставките на съдържанието на 
алкохолните напитки следва да бъде обмислено и занапред. Комисията следва да 
представи предложения, които са еднакво приложими и уеднаквени за всички 
алкохолни напитки.

Изменение 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

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) 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 
енергийното съдържание на всички 
алкохолни напитки.

Or. en

Изменение 230
Esther de Lange

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да се избегне ненужното 
утежняване за промишлеността, някои 
категории храни, които са необработени 
или за които информацията за 

(36) За да се избегне ненужно 
утежняване за производителите и 
търговците на храни, някои категории 
храни, които са необработени или за 
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хранителните стойности не е определящ 
фактор при избора на потребителя, 
следва да бъдат изключени от 
задължението за обявяване на 
хранителните стойности, освен ако 
задължението за предоставяне на такава 
информация е предвидено в друг акт от 
законодателството на Общността.

които информацията за хранителните 
стойности не е определящ фактор за 
решението на потребителите за
закупуване, или чиято външна 
опаковка или етикет е твърде малка 
за извършването на задължителното 
етикетиране, следва да бъдат 
изключени от задължението за 
обявяване на хранителните стойности, 
освен ако задължението за предоставяне 
на такава информация е предвидено в 
друг акт от законодателството на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Не би било правилно, ако опаковките на храни или стандартизираните етикети 
трябва да бъдат по-големи в бъдеще, само за да отговарят на изискванията за 
подробно етикетиране. Това би довело до повече отпадъци от опаковки, а вероятно 
също така и до по-големи разфасовки или до заблуждаващо големи опаковки, 
създаващи погрешна представа за стоката вътре. 

В случаите, когато информацията за храните не може да бъде отпечатана върху 
самата опаковка, размерът на етикета, отпечатан на мястото на производство, се 
определя от печатащото оборудване.  Това оборудване често се използва по гъвкав 
начин за ежедневно  отпечатване на много различни етикети със стандартен размер.  

Изменение 231
Kartika Tamara Liotard

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 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат
информацията в основното зрително 

(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 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите желаят 
информация относно четири ключови 
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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.

хранителни съставки (мазнини, 
наситени мастни киселини, захар и 
сол) и енергийната стойност  в 
основното зрително поле или „лицевата 
страна на опаковката“, тъй като 
считат тази информация за полезна 
при вземането на решения за покупка. 
Следователно този ограничен размер 
на информацията за хранителната 
стойност
следва да бъде задължително на 
лицевата страна на опаковката, като 
бъде придружен от по-изчерпателно 
задължително обявяване на 
хранителните стойности на гърба на 
опаковката.

Or. en

Обосновка

Изследвания показват, че потребителите искат да разполагат със задължителна 
информация относно ограничен брой хранителни съставки на лицевата страна на 
опаковката, за да им помага да вземат своите решения за покупка. Повечето 
потребители искат тази ограничена информация да бъде допълнена от по-подробно 
задължително обявяване на хранителните съставки на гърба на опаковката.

Изменение 232
Антония Първанова

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 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането на 

(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 
лесно разбираема. Изследванията 
показват, че потребителите желаят 
информация относно четири ключови
хранителни съставки в основното 
зрително поле или „лицевата страна на 
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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. 

опаковката“, тъй като считат тази 
информация за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
този ограничен размер на 
информацията следва да бъде 
задължително на лицевата страна на 
опаковката, като бъде придружен от 
по-изчерпателно обявяване на 
хранителните стойности на гърба на 
опаковката.

Or. en

Обосновка

Изследвания показват, че потребителите искат задължителна информация относно 
ограничен брой хранителни съставки на лицевата страна на опаковката, за да им 
помага да вземат своите решения за покупка. Повечето потребители искат тази 
ограничена информация да бъде допълнена от по-подробно задължително обявяване 
на хранителните съставки на гърба на опаковката.

Изменение 233
Dagmar Roth-Behrendt

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 
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 

(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 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията относно енергийната 
стойност в основното зрително поле 
или „лицевата страна на опаковката“ за 
полезна при вземането на решения за 
покупка. Информацията относно 
хранителните съставки следва да 
бъде представена заедно с 
енергийната стойност в един обозрим 
формат на едно и също място върху 
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на етикета. опаковката на продукта.

Or. de

Обосновка

Енергийната стойност следва винаги да бъде обозначена на лицевата страна. Освен 
това данните за хранителните съставки и енергийната стойност следва да са 
представени в прегледен формат.

Изменение 234
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
такива схеми, тъй като те могат да им 
помогнат за бързо осъществяване на 
информиран избор. Все пак, в рамките 
на Общността не съществуват 
индикации за това как средният 
потребител разбира и използва 
алтернативното изразяване на 
информация. Следователно е 
целесъобразно да се даде възможност 
за разработване на различни схеми, 
както и за продължаване на 
изследването на потребителското 
разбиране в различните държави-
членки, така че, ако е целесъобразно, 
да може да се въведат хармонизирани 
схеми.

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
схеми с елемент на тълкуване, тъй 
като те могат да им помогнат за бързо 
осъществяване на информиран избор. 
Наличните доказателства сочат, че 
една опростена схема за 
етикетиране, която включва 
многоцветни кодове за по-лесно и по-
бързо тълкуване на информацията за 
хранителната стойност, е най-
добрият и предпочитан вариант за 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Наличните доказателства показват, че потребителите предпочитат информацията 
за хранителната стойност на лицевата страна на опаковката да бъде изразена чрез 
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използване на елемент на тълкуване, а именно употребата на многоцветни кодове, 
тъй като това им помага да правят бързо и лесно информиран избор на храни.

Изменение 235
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
такива схеми, тъй като те могат да им 
помогнат за бързо осъществяване на 
информиран избор. Все пак, в рамките 
на Общността не съществуват 
индикации за това как средният 
потребител разбира и използва 
алтернативното изразяване на 
информация. Следователно е 
целесъобразно да се даде възможност 
за разработване на различни схеми, 
както и за продължаване на 
изследването на потребителското 
разбиране в различните държави-
членки, така че, ако е целесъобразно, 
да може да се въведат хармонизирани 
схеми.

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
схеми с елемент на тълкуване, тъй 
като те могат да им помогнат за бързо 
осъществяване на здравословен 
информиран избор. Наличните 
доказателства сочат, че една 
опростена схема за етикетиране, 
която включва многоцветни кодове за 
по-лесно и по-бързо тълкуване на 
информацията за хранителната 
стойност, е най-добрият и 
предпочитан вариант за 
потребителите.

Or. en

Обосновка

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
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and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Изменение 236
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
такива схеми, тъй като те могат да им 
помогнат за бързо осъществяване на 
информиран избор. Все пак, в рамките 
на Общността не съществуват 
индикации за това как средният 
потребител разбира и използва 
алтернативното изразяване на 
информация. Следователно е 
целесъобразно да се даде възможност 
за разработване на различни схеми, 
както и за продължаване на 
изследването на потребителското 
разбиране в различните държави-
членки, така че, ако е целесъобразно, 
да може да се въведат хармонизирани 
схеми.

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
схеми с елемент на тълкуване, тъй 
като те могат да им помогнат за бързо 
осъществяване на избор. Както показа 
потребителско изследване, 
използването на многоцветна 
система при силно преработени 
продукти се оценява в по-висока 
степен и се разбира по-добре от 
потребителите. С оглед улесняване 
на сравняването на продукти в 
опаковки с различни размери, е 
целесъобразно информацията за 
хранителната стойност да 
продължава задължително да се 
отнася за количества 100g/100ml. Ако 
храните са предварително опаковани 
на отделни порции, информацията за 
хранителната стойност следва също 
да бъде задължителна.

Or. en
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Обосновка

Промяна на съответното изменение от страна на докладчика. Резултатите от 
потребителско изследване сочат, че използването на многоцветна система при силно 
преработени продукти е най-подходящо за бързия и информиран избор на 
потребителите.

Изменение 237
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38а) За да има възможност за 
допълнителни начини за представяне 
на информацията за хранителните 
стойности, които да позволят на 
потребителите да правят по-
здравословен избор, задължителното 
обявяване на хранителните 
стойности може да бъде изразено 
като проценти от препоръчителния 
дневен прием. Този препоръчителен 
прием трябва да се основава на 
сигурни научни данни. За тази цел 
ЕОБХ даде научно становище, на 
което се основават 
препоръчителните стойности.

Or. fr

Обосновка

Схемата за ориентировъчен дневен прием (GDA), разработена от хранителната 
промишленост, не е непременно основана на научни данни. Освен това, за момента 
няма научна оценка за прилагането на схемата на ориентировъчен дневен прием. 
Следователно от първостепенно значение за здравето на потребителите и за 
посрещане на предизвикателството на затлъстяването е схемата, включваща 
размерите на порциите, препоръчителните стойности – най-вече за захарта и 
въглехидратите – както и референтното лице (възрастен, жена, мъж или дете), да 
бъдат научно оценени и добре обосновани.
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Изменение 238
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Комисията следва да представи 
предложение за забрана на изкуствени 
трансмастни киселини в целия ЕС. 
Докато подобна забрана влезе в сила, 
отбелязването върху етикетите за 
наличие на изкуствени трансмастни 
киселини следва да е задължително.

Or. en

Обосновка

В своя доклад по повод Бялата книга относно здравословните проблеми, свързани с 
храненето, наднорменото тегло и затлъстяването Европейският парламент отправи 
призив за забрана на изкуствените трансмастни киселини в целия ЕС. Тъй като 
изкуствените трансмастни киселини са вредни за здравето и трябва да се избягват, 
следва да бъде наложена забрана в целия ЕС с цел защита на потребителите. 
Отбелязването върху етикетите за наличие на изкуствени трансмастни киселини 
следва да бъде задължително до влизането в сила на забраната.

Изменение 239
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Посочването на общото съдържание 
на хранителни съставки и сравнителни 
показатели на лицевата страна на 
опаковката в лесно разпознаваема 
форма, така че да се позволи оценката 
на хранителните качества на храните, 
следва да бъде оценявано цялостно като 
част от етикетирането на храните, а не 
да се разглежда като съвкупност от 
индивидуални претенции.

(39) Посочването на общото 
съдържание на хранителни съставки и 
сравнителни показатели в главното 
зрително поле в лесно разпознаваема и 
изчерпателна форма, така че да се 
позволи оценката на хранителните 
качества на храните, следва да бъде 
оценявано цялостно като част от 
етикетирането на храните, а не да се 
разглежда като съвкупност от 
индивидуални претенции. За да се 



PE431.051v01-00 36/109 AM\799895BG.doc

BG

гарантира четливостта на 
информацията за хранителната 
стойност, „главно зрително поле“ 
следва да се отнася до дясната горна 
част на лицевата страна на 
опаковката.

Or. en

Изменение 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 
информация относно неопакована 
храна. Въпреки че за тези случаи 
изискването на потребителя за друга 
информация е ограничено, 
информацията относно вещества с 
евентуално алергично действие се 
смята за много важна. Фактите 
показват, че произходът на повечето 
случаи на хранителни алергии се 
свързва с неопаковани храни. Ето 
защо такава информация следва 
винаги да се предоставя на 
потребителя.

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да решават кога и как да 
определят правила за спазване на 
предоставянето на информация относно 
алергени в случай на неопакована 
храна.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки са в по-добра позиция от институциите на ЕС да решават 
проблема с неопакованите предварително храни посредством националното 
законодателство.
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Изменение 241
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В зависимост от местните 
практически условия и 
обстоятелства, държавите-членки 
следва да си запазят правото да 
определят правила за спазване на 
предоставянето на информация 
относно неопакована храна. Въпреки 
че за тези случаи изискването на 
потребителя за друга информация е 
ограничено, информацията относно 
вещества с евентуално алергично 
действие се смята за много важна. 
Фактите показват, че произходът на 
повечето случаи на хранителни 
алергии се свързва с неопаковани 
храни. Ето защо такава информация 
следва винаги да се предоставя на 
потребителя.

заличава се

Or. es

Обосновка

Неопакованите храни следва да не попадат в приложното поле на настоящия 
регламент.

Изменение 242
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 
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информация относно неопакована 
храна. Въпреки че за тези случаи 
изискването на потребителя за друга 
информация е ограничено, 
информацията относно вещества с 
евентуално алергично действие се смята 
за много важна. Фактите показват, че 
произходът на повечето случаи на 
хранителни алергии се свързва с 
неопаковани храни. Ето защо такава 
информация следва винаги да се 
предоставя на потребителя.

информация относно неопакована 
храна. Въпреки че за тези случаи 
изискването на потребителя за друга 
информация е ограничено, 
информацията относно енергийната 
стойност, както и относно вещества 
с евентуално алергично действие се 
смята за много важна. Фактите показват, 
че произходът на повечето случаи на 
хранителни алергии се свързва с 
неопаковани храни. Ето защо такава 
информация следва винаги да се 
предоставя на потребителя.

Or. de

Обосновка

Ясното обозначаване на енергийната стойност и хранителните съставки, както и 
тези с евентуално алергично действие е от съществено значение за потребителите 
също и при продукти, които не са предварително опаковани.

Изменение 243
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 
информация относно неопакована 
храна. Въпреки че за тези случаи 
изискването на потребителя за друга 
информация е ограничено, 
информацията относно вещества с 
евентуално алергично действие се 
смята за много важна. Фактите 
показват, че произходът на повечето 
случаи на хранителни алергии се 
свързва с неопаковани храни. Ето защо 
такава информация следва винаги да се 

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 
информация относно неопакована храна 
и при доставките за заведения за 
обществено хранене. Въпреки че за 
тези случаи изискването на потребителя 
за друга информация е ограничено, 
информацията относно вещества с 
евентуално алергично действие е много 
важна. Ето защо следва винаги да е 
възможно такава информация да се 
предоставя на потребителя. 
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предоставя на потребителя.

Or. it

Обосновка

За по-голяма яснота и систематичност на текста.

Изменение 244
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 
информация относно неопакована 
храна. Въпреки че за тези случаи 
изискването на потребителя за друга 
информация е ограничено, 
информацията относно вещества с 
евентуално алергично действие се смята 
за много важна. Фактите показват, че 
произходът на повечето случаи на 
хранителни алергии се свързва с 
неопаковани храни. Ето защо такава 
информация следва винаги да се 
предоставя на потребителя.

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 
информация относно неопакована 
храна. Въпреки че за тези случаи 
изискването на потребителя за друга 
информация е ограничено, 
информацията относно вещества с 
евентуално алергично действие се смята 
за много важна. Фактите показват, че 
произходът на повечето случаи на 
хранителни алергии се свързва с 
неопаковани храни. Ето защо такава 
информация следва винаги да се 
предоставя на потребителя. 
„Неопаковани храни” означава всички 
храни, които се предлагат на крайния 
потребител без опаковка или направо 
се опаковат за крайния потребител.

Or. sv
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Изменение 245
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) За да се гарантира, че по логически 
път и следвайки най-добрите практики 
са определени и установени по-
подробни изисквания относно 
информацията за храните, следва да се 
определят гъвкави механизми на 
общностно и национално равнище, 
основаващи се на отворена и прозрачна 
обществена консултация и устойчиво 
взаимодействие между широк кръг от 
представителни заинтересовани страни.
Подобен механизъм може да доведе до 
разработването на незадължителни
национални схеми на базата на солидни 
потребителски изследвания и широки 
консултации със заинтересованите 
страни. Следва да съществуват 
механизми за потребителите, 
благодарение на които да е възможно 
да бъдат идентифицирани храните, 
етикетирани в съответствие с 
националните схеми, като например 
чрез идентификационен номер или 
символ.

(45) За да се гарантира, че по логически 
път и следвайки най-добрите практики 
са определени и установени по-
подробни изисквания относно 
информацията за храните, следва да се 
определят гъвкави механизми на 
общностно и национално равнище, 
основаващи се на отворена и прозрачна 
обществена консултация и устойчиво 
взаимодействие между широк кръг от 
представителни заинтересовани страни.
Подобен механизъм може да доведе до 
разработването на национални схеми на 
базата на солидни потребителски 
изследвания и широки консултации със 
заинтересованите страни. Следва да 
съществуват механизми за насърчаване 
на здравето, провеждани от 
държавите-членки, така че 
потребителите да са в състояние да 
идентифицират храните, етикетирани в 
съответствие с националните схеми.

Or. en
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Изменение 246
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46а) Графичните форми или символи 
следва да могат да бъдат използвани 
за обявяването на хранителните 
стойности в рамките на национална 
система от незадължителни правила, 
ако те не подвеждат потребителите 
и има данни, че 
средностатистическият потребител 
е в състояние да разбере формата на 
обявяване.

Or. sv

Обосновка

Важно е да се предостави възможност на държавите-членки да продължат да 
използват информация за продуктите (например символи като символа на 
„ключалка”, използван в шведската схема за етикетиране), за която е доказано, че 
функционира добре от потребителска гледна точка.

Изменение 247
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият регламент 
предоставя основа за осигуряване на
високо качество на защита на 
потребителите във връзка с 
информацията за храните, като се 
отчитат различията във възприятията на 
потребителите и техните потребности от 
информация, и като същевременно се 
гарантира безпрепятствено 
функциониране на вътрешния пазар.

1. Целта на настоящия регламент е 
осигуряване на високо качество на 
защита на потребителите във връзка с 
информацията за храните, като се 
отчитат различията във възприятията на 
потребителите и техните потребности от 
информация, и като същевременно се 
гарантира безпрепятствено 
функциониране на вътрешния пазар.
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Or. sv

Изменение 248
János Áder

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Храните от трети държави не 
могат да бъдат пускани на пазара на 
Общността, ако не съответстват на 
разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. hu

Обосновка

Гарантирането на съответствие с изискванията за етикетиране и на храните от 
трети държави е в интерес на потребителите.

Изменение 249
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящият регламент не се 
прилага за храни, приготвени по друг 
начин освен в рамките на стопанска 
дейност на предприятия, като 
замисълът на това не включва 
известна продължителност на 
действията и известна степен на 
организираност. Операции като 
случайна манипулация, сервиране или 
продажба на храна от частни лица по 
случай на благотворителни събирания 
или местни панаири, както и срещи, 
не попадат в обхвата на настоящия 
регламент.



AM\799895BG.doc 43/109 PE431.051v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Предложението следва да отразява идеята, изразена в съображение 15, където от 
обхвата на настоящото предложение се изключват благотворителни събирания и 
събития по конкретен повод (училищни и подобни).

Изменение 250
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) „неопакована храна“ означава 
храна, която се предлага за продажба 
на крайния потребител без опаковка 
или се опакова в момента на 
продажба на крайния потребител и 
храна и пресни продукти, които се 
опаковат предварително в деня на 
продажба за непосредствена 
продажба;

Or. en

Обосновка

Ограничението до опаковането на мястото на продажба не е достатъчно ясно. При 
занаятчийски предприятия, които имат няколко пункта за продажба, често 
продуктите се опаковат в централния обект за производство на датата на 
продажбата, преди да бъдат разпределени по пунктовете за продажба. Например, в 
Нидерландия, органите са решили да обявят за равнозначни определенията  
„ежедневно пресни“ и „неопаковани предварително“ продукти.
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Изменение 251
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „неопакована храна” означава 
храна, която се предлага на крайния 
потребител без опаковка или се 
опакова в момента на продажбата на 
крайния потребител и храна и пресни 
продукти, които се опаковат 
предварително на мястото на 
продажба за непосредствена 
продажба;

Or. de

Обосновка

В магазините и заведенията за обществено хранене хранителните продукти се 
опаковат предварително от хигиенни съображения и по правило се предават от 
информиран персонал на крайния потребител. При индивидуално опаковани 
хранителни продукти поради разнообразието на предлаганите продукти и поради 
постоянно променящите се съставки на храните е невъзможно да се посочат 
задължителните за опакованите продукти предписани информации. Без значение е, 
дали хранителните продукти се продават и предоставят безвъзмездно.

Изменение 252
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) „предварително неопакована 
храна“ означава всяка храна, която се 
предлага на крайния потребител без 
предварително опаковане или се 
опакова в търговските помещения 
при поискване от потребителя или се 
опакова предварително за директна 
продажба;
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Or. en

Изменение 253
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) „предварително неопакована 
храна“ означава всяка храна, която се 
предлага на крайния потребител без 
предварително опаковане или се 
опакова в търговските помещения 
при поискване от потребителя или се 
опакова предварително за директна 
продажба;

Or. en

Обосновка

Важно е определението за неопакована предварително храна да включва също така 
храни, които се опаковат предварително в търговските помещения за пряка 
продажба и храните, които се опаковат по молба на потребителя, тъй като тези 
храни не се различават от предварително неопакованата храна. Предложената 
формулировката е взета от член 41, параграф 1 от предложението на Комисията.

Изменение 254
Elisabetta Gardini

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

Or. it
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Изменение 255
Elisabetta Gardini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа)  „място на произход“ означава 
всяко място, различно от мястото на 
произход, посочено в предходната 
буква ж), от което произхожда 
селскостопанската суровина, 
използвана в най-голяма степен за 
приготвяне на крайния продукт; 

Or. it

Обосновка

С цел да се гарантира коректно информиране на потребителите е необходимо да се 
прави разлика между термините „място на произход“ и „страна на произход“, които 
са определени в Митническия кодекс на Общността.  Потребителите често смесват 
обозначаването на мястото, където продуктът е изработен с мястото, където е 
култивиран или отгледан селскостопанският продукт, използван при процеса на 
преработка.   За да се осигури възможност на потребителя да осъществи 
информиран избор следва да се посочат точни определения отделно за място на 
произход и за страна на произход. 

Изменение 256
Åsa Westlund

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) „страна на произход” означава 
мястото на произход на основната 
селскостопанска суровина, използвана 
в даден продукт;

Or. sv
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Обосновка

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

Изменение 257
Elisabetta Gardini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жб) „преработка“ означава процес, 
при който въз основа на една или 
повече селскостопански суровини, се 
получава краен продукт;

Or. it

Изменение 258
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква т a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

та) „срок на годност на хранителен 
продукт”: датата, до която 
хранителният продукт може да бъде 
консумиран. След тази дата 
хранителният продукт не бива да 
бъде предлаган като такъв на 
потребителите.

Or. de

Обосновка

Въвеждането на дефиниция на понятието "срок на годност" от страна на 
докладчика Sommer се приветства. Дефиницията следва обаче да се допълни: 
Забраната за предлагане на потребителите следва да се разшири до забрана и за 
последваща преработка. След изтичането на срока на годност не съществува 
възможност за разумно използване като хранителен продукт. Със забраната за 



PE431.051v01-00 48/109 AM\799895BG.doc

BG

последваща преработка се възпрепятства търговията с месо с изтекъл срок на 
годност.

Изменение 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква т a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(та) „дата на производство“ означава 
датата, на която храната се е 
превърнала в описания продукт;

Or. en

Обосновка

С цел да се подобри информираността на потребителя, следва да има определение за 
дата на производство. Предложеното определение е идентично с определението в 
Codex (CODEX STAN 1-1985).

Изменение 260
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква у a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(уа) „обработка“ означава процес на 
превръщане на една (или повече) 
селскостопанска(и) суровина(и) в 
краен продукт.

Or. en

Обосновка

Определението е необходимо, поради споменаването на обработена храна в изменения 
член 9.
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Изменение 261
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква у a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(уа) „имитация на храна” означава 
храна, която наподобява на друга 
храна, в която обикновено 
използваната съставка се замества 
напълно или частично от друга 
съставка;

Or. en

Обосновка

Чрез нарастващото използване на имитации на храни, при които съставки се заменят
с по-евтини заместители, потребителите биват заблуждавани.

Изменение 262
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия регламент 
страната на произход на дадена храна 
ще се отнася до произхода на храна, 
както е определено в съответствие с 
членове от 23 до 26 от Регламент (ЕИО) 
№2913/92 на Съвета.

3. За целите на настоящия регламент 
страната на произход на дадена храна 
ще се отнася до произхода на храна, 
както е определено в съответствие с 
членове от 23 до 26 от Регламент (ЕИО) 
№2913/92 на Съвета. По отношение на 
държавите-членки, страната на 
произход винаги се отнася до 
съответната държава-членка.

Or. en

Обосновка

За определението на страната на произход, параграф 3 от предложението на 
Комисията се позовава на Митническия кодекс на Общността. При все това, според 
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Митническия кодекс на Общността, произходът би могъл да бъде или „ЕС“ или 
държава-членка. Във връзка с това е важно да се изясни, че за храни, които 
произхождат от ЕС, страната на произход винаги се отнася до държавата-членка, а 
не до ЕС като цяло.

Изменение 263
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За месото и храните, съдържащи 
месо, произходът на храната се 
определя като страната, в която 
животното е родено, отглеждано 
през по-голямата част от живота си 
и заклано. Ако тези места се 
различават, при определяне на 
„страна на произход“ се посочват и 
трите места.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до месото, не е целесъобразно да се посочва само едно място на 
произход, ако то е различно за раждането, отглеждането и клането на животните. 
Проучвания показват, че информацията относно местата, където животните са 
родени, отглеждани и където е извършено клането им, имат сериозно значение за 
потребителите.

Изменение 264
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предоставянето на информация за 
храните цели високо равнище на защита 
на здравето и интересите на 
потребителите, като предоставя основа 

1. Целта на информацията за храните 
и на настоящия регламент е високо 
равнище на защита на здравето и 
интересите на потребителите, като 
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за информиран избор на крайните 
потребители и безопасно използване на 
храни, по-специално по отношение на 
здраве, икономика, околна среда, 
социални и етични съображения.

предоставя основа за информиран избор 
на крайните потребители и безопасно 
използване на храни, по-специално по 
отношение на здраве, икономика, 
околна среда, социални и етични 
съображения.

Or. sv

Обосновка

Съгласно член 3, параграф 2 целта на законодателството в областта на 
информацията за храните е гарантирането на свободно движение на храните в 
Общността. Освен това друга цел на законодателството следва да бъде постигането 
на високо равнище на защита на здравето на потребителите.

Изменение 265
Holger Krahmer

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 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.

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 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. Въвеждат се нови 
разпоредби за етикетирането на 
хранителни продукти с единна дата 
за прилагане, която Комисията 
определя след консултации с 
държавите-членки и 
заинтересованите страни.

Or. de
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Обосновка

Неединното във времето въвеждане на новите разпоредби за етикетиране оказва, 
въпреки предвидените преходни периоди, значително влияние върху разходите за 
разработването на нови етикети и върху потреблението на наличните стоки, 
опаковки и етикети. Принципът на единна дата за въвеждането на новите 
разпоредби за етикетиране следва да се въведе отново поради това съображение 
(както се предвиждаше първоначално в предложението на Комисията).

Изменение 266
Struan Stevenson

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 
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.

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, се 
предоставя преходен период след 
влизане в сила на новите изисквания, 
като през този период могат 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.

Or. en

Обосновка

За улесняване на гладкото функциониране на вътрешния пазар, както и за да се 
намали до минимум изхвърлянето на опаковки, естествено е да се предвиди преходен 
период, когато се въвеждат нови изисквания за етикетирането.
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Изменение 267
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) трайност, съхранение и безопасна 
употреба;

(ii) трайност, съхранение, по 
целесъобразност − изисквания за 
съхранение след отваряне, както и 
безопасна употреба;

Or. es

Обосновка

Понастоящем за много храни не се посочва трайността след отваряне, нито е налице 
указание за тяхното съхранение при определена температура например.  При все това 
тази информация следва да се посочи с оглед на безопасността на потребителите.

Изменение 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 (включително потребители, 
производители и други) вследствие 
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.

Or. en

Обосновка

До въвеждане на нови правила за етикетиране следва да се пристъпва единствено при 
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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 постигнат баланс между потребностите на потребителите и на 
производителите.

Изменение 269
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) като на потребителя 
посредством наименованието или 
картинно изображение върху 
опаковката се внушава мисълта за 
определен продукт или съставка, 
въпреки че в действителност става 
дума за имитация на дадена храна или 
за заместител на използвана по 
принцип за даден продукт съставка. В 
подобни случаи продуктът трябва да 
бъде обозначен върху лицевата страна 
на опаковката с допълнението 
„Имитация, произведена с 
(наименование на съставката-
заместител) вместо с (наименование 
на заместената съставка)”.

Or. de

Изменение 270
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(аа) под формата на картинни 
изображения, които биха могли да 
заблудят потребителите относно 
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произхода на храната или нейните 
съставки;

Or. en

Обосновка

Малка промяна на съответното изменение от страна на докладчика. Изображения и 
графики не могат да бъдат използвани, за да бъдат заблуждавани умишлено 
потребителите относно действителния произход на продукта.

Изменение 271
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) под формата на картинни 
изображения, които заблуждават 
потребителите относно произхода, 
съставките или съдържанието на 
храната;

Or. de

Обосновка

Не само произхода, но и съставките и съдържанието следва изрично да се посочват. 
Разпоредбата служи за подобряване на яснотата и реалистичността на 
изображенията върху хранителните продукти. Например върху кисело мляко с 
аромат на ванилия изобразяването на ванилови пръчки би било заблуждаващо.

Изменение 272
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) като изрично се рекламира 
значително намалено съдържание на 
захар и/или мазнини, когато 
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същевременно не е намалено 
енергийното съдържание 
(килоджаула или килокалории), с 
изключение на случаите, в които 
намаляването на съдържанието на 
захар или мазнини води до по-добро 
въздействие на продукта върху 
здравето;

Or. de

Обосновка

Средностатистическият потребител счита, че храна, която се рекламира че е със 
значително понижено съдържание на захар или мазнини, съответно е и с понижено и 
енергийно съдържание. Това обаче често пъти не е така, когато захарта или 
мазнините се заместват от други съставки. Промени в продуктите, които са 
положителни за здравето, като напр. заместването на наситени мастни киселини с 
ненаситени мастни киселини, трябва да останат възможни, дори когато 
енергийната стойност остава същата.

Изменение 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) чрез внушаване на това, че вкусът 
на храната се дължи на естествени 
съставки, когато той основно се 
дължи на ароматизанти. 

Or. en

Обосновка

Например, ако на продукта пише „ванилия“ или е показано изображение на ванилия, 
произходът на вкуса трябва да е истинска ванилия. Същото важи и например за 
плодовете.
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Изменение 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вб) за храни, които съдържат 
плодове: 
(i) като се показват 
непропорционално големи 
изображения на плодове, които не са 
преобладаващ плод в храната. 
Преобладаващият(те) плод(ове) в 
състава трябва да преобладава(т) и 
на изображението; 
(ii) като се използва името на плод в 
наименованието на храната, когато 
този плод не присъства в нея в 
разумно очакваните от потребителя 
количества.

Or. en

Обосновка

Потребителите биха могли лесно да се подведат, ако например опаковката на сок 
съдържа голямо изображение на ягоди, докато в действителност основният сок е 
ябълков.

Изменение 275
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вв) за мляко: като се определя мляко 
като „свежо“, когато срокът му на 
годност изтича след повече от седем 
дни след датата на пакетиране.

Or. en
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Обосновка

Напоследък мляко с удължен срок на годност все повече замества свежото прясно 
мляко от щандовете. Това мляко се пастьоризира като нормалното мляко, но при по-
висока температура и се прецежда през микрофилтри. То се запазва до 21 дни, ако 
опаковката не се отвори. При все това, този вид мляко се продава като „свежо“; 
факт, който заблуждава потребителите. Във връзка с това някои държави-членки 
вече въведоха разпоредби за максимален срок на годност за мляко, което носи етикет 
„свежо“.

Изменение 276
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) изричното насърчаване на 
съществено ограничаване на 
съдържанието на захар и/или 
мазнини, ако не бъде отразено в 
съответното намаляване на 
енергийното съдържание (изразено в 
килоджаули или килокалории) на 
съответния хранителен продукт 
следва да се тълкува като 
информация, която може да подведе  
потребителите.

Or. ro

Обосновка

Ако продукт А съдържа концентрация на захар и/или мазнини в рамките на 
законоустановените стойности за включването му в категорията на продукти „с 
ниско съдържание на захар/мазнини“, но използва други съставки, които увеличават 
енергийното му съдържание (напр. въглехидрати от типа на нишесте или добавка на 
модифицирано нишесте), а на пазара съществува сравним с него продукт Б, който не 
съдържа посочените съставки, производителят на първия продукт може да използва 
включването в категорията на „диетичните“ продукти с рекламна цел, въпреки че 
неговият продукт не се характеризира с ниско енергийно съдържание.  
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Изменение 277
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията за храните трябва да 
бъде точна, ясна и лесно разбираема за 
потребителя.

2. Информацията за храните трябва да 
бъде точна, ясна и лесно разбираема за 
потребителя. Комитетът, посочен в 
член 49, параграф 1 може да изготви 
неизчерпателен списък на 
твърденията и думите по смисъла на 
параграф 1, чиято употреба трябва да 
се забрани или ограничи по всяко 
време.

Or. en

Обосновка

Предлаганото изменение цели запазване на действащите разпоредби в 
законодателството на ЕС, които изискват държавите-членки да действат 
съвместно при необходимост от въвеждане на ограничения върху използването на 
някои определени твърдения и думи в етикетите. При отсъствието на подобна 
разпоредба, отделните държави-членки биха могли да законодателстват сами и 
определенията лесно биха се различавали от една държава-членка в друга, и 
следователно биха създали пречки за търговията на вътрешния пазар.

Изменение 278
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Информацията за храните трябва да 
бъде точна, ясна и лесно разбираема за 
потребителя.

(2) Информацията за храните трябва да 
бъде точна, ясна, четлива и лесно 
разбираема за потребителя.

Or. sv
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Изменение 279
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат параграфи 3 и 4, 
стопанските субекти в 
хранителната промишленост в 
рамките на контролираните от тях 
дейности гарантират 
съответствието с изискванията на 
законодателството в областта на 
информацията за храните, 
приложими към техните дейности, и 
следят за спазването на тези 
изисквания.

1. Лицето, отговарящо за 
информацията за храните, гарантира 
наличието и верността на 
посочената информация.

Or. de

Обосновка

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich 
liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die 
Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und 
der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung  (EG) 882/2004. 
Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber 
dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie 
von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der 
Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Изменение 280
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
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могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето.

могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето, както и на 
неговата възможност за информиран 
избор.

Or. en

Обосновка

Поясняване.

Изменение 281
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стопанските субекти в 
хранителната промишленост, които 
пускат за първи път на пазара храна, 
предназначена за доставяне на краен 
потребител или заведения за 
обществено хранене, гарантират 
наличието и точността на 
информацията за храните в 
съответствие с приложимото 
законодателство в областта на 
информацията за храните.

3. Доколкото дейността на 
стопанските субекти в 
хранителната промишленост се 
отнася до информацията за храните 
в рамките на управляваното от тях 
предприятие, същите гарантират, че 
предоставената информация 
съответства на разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. de
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Изменение 282
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Стопанските субекти в 
хранителната промишленост, които 
отговарят за търговия на дребно или 
дистрибуторски дейности, които не 
засягат информацията за храните, 
полагат дължимата грижа, в 
рамките на съответните им 
дейности, за да гарантират 
наличието на приложимите 
изисквания относно информацията за 
храните, по-специално като не 
доставят храна, за която знаят или 
предполагат, че не отговаря на 
изискванията, въз основа на 
информацията, с която разполагат в 
качеството си на търговци.

4. Ако стопанските субекти в 
хранителната промишленост, които 
отговарят за търговия на дребно или 
дистрибуторски дейности, които не 
засягат информацията за храните, 
установят, че дадена храна не 
съответства на разпоредбите на 
настоящия регламент, те реагират 
на това непосредствено и в подходящ 
обхват.

Or. de

Обосновка

Настоящият регламент следва да гарантира ясно и пропорционално разпределение на 
задълженията, които съответстват на задачите на всеки стопански субект в във 
веригата на производството, доставката и снабдяването с хранителни продукти. 
Това означава, че стопанските субекти следва да носят отговорност съответно за 
спазването на онези законови разпоредби, които се отнасят до тяхната конкретна
дейност във веригата на снабдяването с хранителни продукти.

Изменение 283
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които отговарят за 
търговия на дребно или дистрибуторски 

4. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които отговарят за 
търговия на дребно или дистрибуторски 
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дейности, които не засягат 
информацията за храните, полагат 
дължимата грижа, в рамките на 
съответните им дейности, за да 
гарантират наличието на 
приложимите изисквания относно 
информацията за храните, по-специално 
като не доставят храна, за която знаят 
или предполагат, че не отговаря на 
изискванията, въз основа на 
информацията, с която разполагат в 
качеството си на търговци

дейности, които не засягат 
информацията за храните, допринасят, 
в рамките на съответните им дейности и 
с дължимата грижа, за това да се 
спазват разпоредбите относно 
информацията за храните, по-специално 
като не доставят храна, за която знаят 
или предполагат, че не отговаря на тези 
разпоредби, въз основа на своите 
знания и в качеството си на 
специализирани доставчици.

Or. de

Изменение 284
Kartika Tamara Liotard

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 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 г), е) и и) на 
крайния потребител.

Or. en

Обосновка

Информацията, изисквана от букви г) и и) е необходима, за да се даде възможност на 
стопанския субект, който доставя храните на крайния потребител, да предостави на 
крайния потребител задължителната информация за храните, посочена в член 9, 
параграф 1.
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Изменение 285
Carl Schlyter, Jill Evans

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 предава 
на търговеца, който получава храната за 
по-нататъшна продажба или по-
нататъшна преработка с оглед 
възможността по целесъобразност за 
предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1 на крайния потребител.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на всички данни по член 9, параграф 1 е от основно значение, за да 
може стопанският субект, получаващ храната, да борави с нея по правилен начин (да 
я съхранява и т.н.) и да предаде информацията на потребителя. Освен това, тази 
разпоредба е необходима за спазване на изискванията за проследяемост.

Изменение 286
Åsa Westlund

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

(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 
цел осигуряване на достъп до 
задължителна информация за храните 
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задължителна информация за храните 
по член 9, параграф 1, букви a) до в) и е) 
на крайния потребител.

по член 9, параграф 1, букви a) до в) и е) 
на крайния потребител.

Or. sv

Обосновка

Правото на информация на крайния потребител следва да се засили.

Изменение 287
Glenis Willmott

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 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 г), е) и и) на 
крайния потребител.

Or. en

Обосновка

Включването на буква г) означава, че стопанският субект е задължен да предаде на 
субекта, който получава храната, информация относно количеството на дадени 
съставки или категории съставки. Включването на буква и) означава, че стопанският 
субект е задължен да предаде информация относно произхода на дадени съставки или 
категории съставки. Информацията, изисквана от букви г) и и) е необходима, за да се 
даде възможност на стопанския субект, който доставя храните на крайния 
потребител, да предостави на крайния потребител задължителната информация за 
храните, посочена в член 9, параграф 1.
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Изменение 288
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а Съгласно установените в член 14, 
параграф 6 разпоредби стопанските 
субекти в хранителната 
промишленост гарантират в 
рамките на контролираните от тях 
дейности, че на пазара няма да бъдат 
пуснати недостатъчно или 
нечетливо обозначени продукти.

Or. es

Обосновка

Трябва да се установи чия е отговорността да не бъдат пускани в продажба 
продукти с печатни грешки или нечетлива информация върху етикета, тъй като това 
затруднява или възпрепятства получаването на информация от потребителите.

Изменение 289
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В следните случаи стопанските 
субекти в хранителната промишленост в 
рамките на контролираните от тях 
дейности гарантират, че 
задължителните данни, изисквани 
съгласно член 9, са поставени на 
външната опаковка, в която продуктът 
се представя за пускане на пазара, или в 
търговските документи, отнасящи се до 
храните, когато може да се гарантира, че 
тези документи съпровождат храните, за 
които се отнасят, или са били изпратени 
преди или едновременно с доставката:

6. В следните случаи стопанските 
субекти в хранителната промишленост в 
рамките на контролираните от тях 
дейности гарантират, че 
задължителните данни, изисквани 
съгласно член 9, са поставени на 
външната опаковка, в която продуктът 
се представя за пускане на пазара, или в 
търговските документи, отнасящи се до 
храните, когато може да се гарантира, че 
тези документи съпровождат храните, за 
които се отнасят, или са били изпратени 
преди или едновременно с доставката, 
както и че информацията достига и 
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до крайния потребител:

Or. sv

Обосновка

Правото на информация на крайния потребител следва да се засили.

Изменение 290
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от алинея 1, стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
гарантират, че данните, посочени в член 
9, параграф 1, букви a), е) и з), се 
намират и на външната опаковка, в 
която храната е представена за 
търгуване.

Независимо от алинея 1, стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
гарантират, че данните, посочени в член 
9, параграф 1, букви a), д), е), ж) и з), 
се намират и на външната опаковка, в 
която храната е представена за 
търгуване.

Or. es

Обосновка

Нетното количество на храната представлява важна информация, която следва да 
фигурира върху външната опаковка, също както специалните условия на съхранение и 
употреба.

Изменение 291
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) наименование на храните; (а) наименование на храните и/или 
търговско наименование;

Or. it
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Изменение 292
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Изменение 293
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ж) специални условия на съхраняване 
или условия на употреба;

(ж) специални условия на съхраняване 
или условия на употреба, включително 
изисквания за съхранение на храната 
след отваряне;

Or. es

Обосновка

Понастоящем за много храни не се посочва трайността след отваряне, нито е налице 
указание за тяхното съхранение при определена температура например.  При все това 
тази информация следва да се посочи с оглед на безопасността на потребителите.
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Изменение 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) датата на производство;

Or. en

Обосновка

С оглед постигането на целта на регламента за предоставяне на потребителя на 
подходящата информация относно храната, консумирана от него, за да може той да 
направи информиран избор, от особено значение е потребителят да бъде осведомен за 
датата на производство.

Изменение 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(з)   наименование или търговско 
наименование или запазена марка и 
адрес на производителя, пакетиращото 
предприятие и, за продукти 
произхождащи от трети страни, на 
продавача, установен на територията на 
Общността;

Or. it

Обосновка

Въвеждането на задължение за обозначаване на действителния производител на 
дадена храна се счита за съществено както с оглед на коректното информиране на 
потребителя, така и с оглед насърчаване на конкурентоспособността на 
хранителната промишленост.    Липсата на подобно задължение през годините 
допринесе за разпространението на практиката на собствени марки на търговците, 
която вреди на  рентабилността на предприятията и оттам − на самото 
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съществуване на селскостопанския и хранителния сектор.  

Изменение 296
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Наименованието на производителя и пакетиращото предприятие представлява 
важна информация за потребителите, особено ако продуктът се продава под 
собствената марка на супермаркета.

Изменение 297
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(з)   наименование или търговско 
наименование или запазена марка и 
адрес на производителя, пакетиращото 
предприятие и, за продукти 
произхождащи от трети страни, на 
продавача, установен на територията на 
Общността;

Or. it
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Обосновка

За продуктите, внесени от трети страни, е необходимо да се посочи вносителят.

Изменение 298
Kartika Tamara Liotard

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) 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; страната 
на произход или мястото на произход 
на храни, състоящи се от една-
единствена съставка и на главната 
съставка;

Or. en

Обосновка

Нарастващ брой потребители искат да знаят откъде произхожда храната им, 
затова обозначението на страната на произход или мястото на произход на храната 
следва да се изисква за всички продукти с една-единствена съставка, включително 
например агнешко, свинско, козе, пилешко, млечни продукти и ядки. Информацията за 
страната на произход или мястото на произход на храните следва да е налице за 
всички форми на хранителния продукт, независимо дали е пресен, замразен, 
консервиран или подложен на друга минимална обработка.
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Изменение 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

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 в случаите, 
когато липсата на тази информация
може да подведе потребителя по 
отношение на истинския произход на 
храните;

Or. fr

Обосновка

Добавянето на допълнителни разпоредби по отношение на произхода на продуктите 
не е целесъобразно, ако води до допълнителни разходи, както и до многобройни 
усложнения по отношение на доставките в зависимост от наличността на 
суровините.

Изменение 300
Dagmar Roth-Behrendt

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 

и) страната на произход или мястото на 
произход 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;
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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;

Or. de

Обосновка

Мястото на произход на продуктите, респ. на основните съставки при всички случи 
следва да бъде обозначено.

Изменение 301
Jill Evans

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;

1 (и) страната на произход или 
мястото на произход се посочват за:

а) месо;
б) пилешко;
в) млечни продукти;
г) пресни плодове и зеленчуци;

както и за месо и пилешко, когато се 
използват като съставки в 
преработени храни.

Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
не е същото като това на 
основната(ите) съставка(и), 
страната на произход или мястото 
на произход на тази(тези) 
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съставка(и) също се обозначава(т).
2 По отношение на месо и 
пилешко 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.
3 За всички останали храни, 
освен ако не са предмет на 
специфични законодателни 
разпоредби, страната на произход или 
мястото на произход се посочва 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;

Or. en

Обосновка

Потребителите имат право на информация, която следва да включва сведение за 
това откъде идва храната, която те купуват. Сред потребителите съществува 
значителен интерес относно произхода на храните и съответно е необходимо 
изискванията за задължително отбелязване на етикета да се разширят.
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Изменение 302
Glenis Willmott

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) страната на произход или мястото на 
произход се посочва за:

- месо;
- пилешко;
- млечни продукти;
- пресни плодове и зеленчуци;
както и за месо и пилешко, когато се 
използват като съставки в 
преработени храни.

Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
не е същото като това на 
основната(ите) съставка(и), 
страната на произход или мястото 
на произход на тази(тези) 
съставка(и) също се обозначава(т).

По отношение на месо и пилешко 
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.

За всички останали храни, освен ако 
не са предмет на специфични 
законодателни разпоредби, страната 
на произход или мястото на произход 
се посочват в случаите, когато липсата 
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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;

Or. en

Обосновка

Потребителите имат право на информация, която следва да включва сведение за 
това откъде идва храната, която те купуват. Сред потребителите съществува 
значителен интерес относно произхода на храните и съответно е необходимо 
изискванията за задължително отбелязване на етикета да се разширят.

Изменение 303
Struan Stevenson

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, 

(и) страната на произход или мястото на 
произход за всяко непреработено месо, 
риба, плодове и зеленчуци и за 
преработеното месо, риба и млечни 
продукти – страната на произход или 
областта на произход, където е 
произведена основната използвана 
селскостопанска суровина.
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;
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параграф 5;

Or. en

Обосновка

От съображения за прозрачност и с цел да се предотврати заблуждаване на 
потребителите, етикетите следва да показват страната на произход на 
животните, използвани за производството на храната, за да могат потребителите 
да направят информиран избор. Подобни критерии следва да се прилагат за 
преработената риба, като например пушена сьомга или консервиран хайвер, за да се 
избегне това, потребителите да гадаят произхода на продукта. Изменението също 
включва съществуващото законодателство на ЕС относно прясната риба, плодове и 
зеленчуци към настоящия регламент. 

Изменение 304
Elisabetta Gardini

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 

(и) страната на произход на 
непреработените селскостопански 
продукти и, за преработените 
селскостопански продукти, мястото 
на произход на селскостопанската 
суровина, използвана в най-голяма 
степен при преработката. 
Обозначаването следва да бъде в 
съответствие с правилата, 
определени в член 35, параграфи 3, 4 и 
5; 
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правилата, 
определени в член 35, параграф 3, 4 и 
5;

Or. it

Обосновка

По съображения за  прозрачност потребителите следва да познават произхода на 
даден хранителен продукт. Потребителят има право да знае откъде идват 
продуктите, които употребява, за да може да направи самостоятелен и информиран 
избор и, тъй като в случая на преработените продукти, местата, в които са се 
осъществили фазите на производство могат да бъдат различни, следва да се 
гарантира „проследяемостта“ на информацията. 

Изменение 305
Holger Krahmer

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) 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;

Or. de

Обосновка

Не се подкрепят добавените към сега действащата разпоредба текстове. Те биха 
довели до допълнителни усложнения и разходи, тъй като произходът на суровините 
на практика се променя в зависимост от наличността. Допълнителните разходи биха 
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били за сметка на потребителите. Тъй като произходът следва да се посочи без 
изключение във всички случаи, в които иначе потребителят би бил подведен, 
съответно не води до добавена стойност за потребителя. На това място 
предложението противоречи на целите за опростяване на законодателството.

Изменение 306
Carl Schlyter

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) страната на произход или 
мястото на произход на храни, 
състоящи се от една-единствена 
съставка, и за главната съставка и 
характеризиращата(ите) съставка(и) 
в хранителните продукти с много 
компоненти; 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;

Or. en



PE431.051v01-00 80/109 AM\799895BG.doc

BG

Изменение 307
Åsa Westlund

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) страната на произход на 
непреработени селскостопански 
продукти, а когато става въпрос за 
преработени продукти – областта на 
култивиране или отглеждане на 
основната селскостопанска суровина, 
използвана при преработката; 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграфи 3 и 4, както и в съответствие 
с установените в съответствие с член 35, 
параграф 5;

Or. sv

Обосновка

За да бъдат в състояние да направят информиран избор, за потребителите е важно 
да бъдат запознати с произхода на основната съставка, използвана в преработените 
храни.

Изменение 308
Pilar Ayuso

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, 

(и) данни за страната на произход в 
случаите, когато липсата на тези данни
може да подведе потребителя по 
отношение на истинския произход на 
храната;
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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;

Or. en

Обосновка

Допълненията към настоящата разпоредба не се подкрепят, защото те ще доведат 
до много допълнителни усложнения и разходи, тъй като суровините евентуално няма 
да могат да бъдат обезпечени съобразно възможностите. Допълнителните разходи 
ще трябва да бъдат поети от потребителите.

Изменение 309
Karin Kadenbach

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) информация за произхода, от която 
да личи произхода на продукта и 
основните съставки;

Or. de
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Обосновка

Потребителите изискват в нарастваща степен сигурна информация относно 
произхода на продукти и техните основни съставки (особено при месо и месни 
продукти) при вземането на решение за покупка. Трябва да се държи сметка за това 
изискване. В хода на процедурата на  регулиране следва да се изготви списък от 
продукти, които са задължителни за тази информация.

Изменение 310
János Áder

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(иа) страната, в която се намира 
съответното място на преработка, 
ако дадена фаза на производството на 
храни се осъществява извън 
територията на Общността;

Or. hu

Обосновка

По различни икономически съображения отделни фази на производството на храни 
често се осъществяват извън територията на Общността. При все това 
потребителите могат да бъдат подведени, ако от етикета или представянето на 
стоките могат с основание да заключат, че не само мястото на произход на 
стоките, но също така и мястото им на преработка е разположено на територията 
на Общността. 

Изменение 311
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(иа) по отношение на месо и храни, 
които съдържат месо, мястото на 
раждане, отглеждане и клане в 
съответствие с член 2, параграф 3;
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Or. en

Обосновка

Що се отнася до месото, не е целесъобразно да се посочва само едно място на 
произход, ако то е различно за раждането, отглеждането и клането на животните. 
Проучвания показват, че местата, където животните са родени, отгледани и където 
е извършено клането им, имат сериозно значение за потребителите, например, ако те 
искат да се избегне транспортирането на животни.

Изменение 312
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) При месо, различно от телешко и
говеждо, на етикета се посочва 
следната информация:
и) държава-членка или трета 
държава, в която е родено 
животното,
ii) държава-членка или трета 
държава, в която са отглеждани 
животните,
iii) държава-членка или трета 
държава, в която е извършено 
клането,
Ако раждането, отглеждането и 
клането на животните, от които е 
месото, са станали i) в една и съща 
държава-членка, то информацията 
може да гласи: „Произход: (име на 
държавата-членка)”;
ii) в една и съща трета държава, то 
информацията може да гласи: 
„Произход: (име на третата 
държава)”.

Or. de

Обосновка

Тъкмо при месото потребителите имат особено високи очаквания относно произхода. 
Държим сметка за това обстоятелство с това, че при месото са ясни и проследими 
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основните стъпки (раждане, отглеждане, клане).

Изменение 313
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) при преработените храни –
държавата на произход на основната 
съставка;

Or. de

Обосновка

Важна е по-скоро прозрачността на информацията за потребителите. Повечето 
потребители отдават голямо значение на тази информация.

Изменение 314
George Lyon

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(иа) страната на произход за някои 
основни продукти, като се използва 
подход за разглеждане на всеки случай 
поотделно, и след провеждане на 
консултации със заинтересованите 
страни в съответните сектори;

Or. en

Обосновка

Посочването на страната на произход на етикета вече е задължително за някои 
основни продукти (например за говеждото месо), когато се счита, че това е 
необходимо по причини, свързани с проследяемостта и безопасността на храните. Все 
още може да има някои продукти, които трябва да бъдат третирани по този начин; 
следователно тази възможност следва да продължава да е налице. Също така, това 
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би отразило очакванията на потребителите в някои сектори на хранителната 
промишленост. 

Изменение 315
Karin Kadenbach

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, която 
съдържа и информация за условията 
на съхранение и срока на годност на 
хранителния продукти след 
отварянето на опаковката, когато при 
липсата на такава информация би 
било невъзможно храната да се използва 
по подходящ начин;

Or. de

Обосновка

Задължителното посочване на условията на съхранение, както и на информация, как 
трябва да се третира продукта след отварянето на опаковката или как да се 
съхранява, е необходимо по-специално при продукти, които трябва да се съхраняват 
на хладно и следователно са чувствителни в микробиологично отношение.

Изменение 316
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка l a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ла) степента (изразена в процентно 
съотношение), до която стопанският 
субект в хранителната 
промишленост, чието име е 
обозначено върху етикета, гарантира 
липсата на следните практики във 
веригата за снабдяване на храната:
(1)детски труд, съгласно 
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определението в член 2 от Конвенция 
138 на МОТ;
(2)принудителен труд, съгласно 
определението в член 2 от Конвенция 
29 на МОТ;
(3)дискриминация, съгласно 
определението в член 1 от Конвенция 
111 на МОТ;
(4)нарушение на свободата на 
сдружаване, съгласно определението в 
член 2 от Конвенция 87 на МОТ.

Or. en

Обосновка

За много потребители е от основно значение да знаят дали тяхната храна е 
произведена при условия като детски или принудителен труд, дискриминация или 
нарушение на правото на сдружаване. Затова производителите следва да са 
задължени да обозначават на етикета степента, до която могат да гарантират 
липсата на такива практики. Ако не може да се даде гаранция за липсата на такива 
практики, процентът следва да е 0.

Изменение 317
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) за непреработените храни –
информация за произхода 

Or. de

Обосновка

Потребителите изискват в нарастваща степен сигурна информация относно 
произхода на непреработени продукти (по-специално мляко и месо), когато вземате 
решение за купуване. Трябва да се държи сметка за това изискване.



AM\799895BG.doc 87/109 PE431.051v01-00

BG

Изменение 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Дерогации за микропредприятия
Ръчно изработените продукти, 
произведени от микропредприятия, са 
освободени от изискването, 
предвидено в член 9, параграф 1, 
буква л). Те могат да бъдат 
освободени също от изискванията за 
информация, посочени в член 9, 
параграф 1, букви от а) до к), ако 
продуктите се продават на мястото 
на производство и продавачите са в 
състояние да предоставят при 
поискване информация за 
хранителната стойност. Като 
алтернатива, информацията може 
да се предоставя чрез етикети на 
рафтовете. 

Or. en

Обосновка

Дерогации следва да се прилагат само за микропредприятия, които произвеждат 
ръчно изработени продукти.

Изменение 319
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да изменя 
приложение ІІІ. Мерките, 
предназначени за изменение на 

заличава се
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несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочени в член 49, параграф 4.

Or. it

Обосновка

Измененията на задължителни елементи от етикетирането не представляват 
„несъществени елементи“. 

Изменение 320
Andres Perello Rodriguez

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.

заличава се

Or. es

Обосновка

Храните, които не са предварително опаковани, следва да не попадат в приложното 
поле на настоящия регламент.

Изменение 321
Horst Schnellhardt

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, се прилагат следните 
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разпоредби:
а) В случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
детайлните правила относно това, 
дали и как данните, изброени в 
членове 9 и 10, се представят.
б) Държавите-членки могат да 
решат да не изискват 
предоставянето на някои от 
данните, посочени в параграф 1, с 
изключение на посочените в член 9, 
параграф 1, буква в), при условие че 
потребителят или заведението за 
обществено хранене получават 
достатъчно информация.
г) Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Or. de

Обосновка

Глава ІV относно националните разпоредби следва да се заличи и да се замени с 
общностен подход за постигане на пълно хармонизиране в целия ЕС.

Изменение 322
Glenis Willmott

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. Член 41 се прилага за храни, 
предлагани за продажба на краен 
потребител без да са предварително 
опаковани или когато храните са 
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опаковани в търговските помещения 
при поискване от потребителя, или 
са предварително опаковани за 
директна продажба.

Or. en

Обосновка

Поради проблемите, присъщи на етикетирането на храни, които не са предварително 
опаковани, включително храни, предлагани за продажба в заведения за хранене, такива 
храни следва да са освободени от особеностите на задължителното етикетиране, с 
изключение на информацията за алергени.

Изменение 323
Bernadette Vergnaud

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 
етикета.

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 четливо на опаковката или 
на етикета с четлив шрифт, който да 
спазва следния размер, като за 
референтна се счита буквата "х":

- минимум 1 mm за опаковки или 
контейнери, чиято най-широка годна 
за печат повърхност или най-голям 
етикет е с площ между 25  и 75 cm2;
- минимум 1,4 mm за опаковки или 
контейнери, чиято най-широка годна 
за печат повърхност или най-голям 
етикет е с площ над 75 cm2.
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Or. fr

Обосновка

Минимален размер 3 mm би довел до увеличаване размера на опаковките, в 
противоречие с екологичните цели. Един малко по-малък размер е достатъчен за 
повечето потребители, при условие че се прилагат стриктни критерии за четливост.

Изменение 324
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 14 – параграфи 1 и 1 a (нов)

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 
етикета.

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 к), 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета, като следва 
да се осигури ясната им четливост.

1а. Комисията разработва в 
сътрудничество със съответните 
представители на заинтересованите
страни насоки относно 
четливостта.

Or. de

Обосновка

Четливостта на етикета зависи от редица елементи като вид и размер на шрифта, 
цветове, контраст, плътност на печата и др. Изолираното разглеждане на един от 
тези елементи отделно не е достатъчно, за да се гарантира четливостта, към която 
се стремим. Минимален размер от 3mm  не е подходящ. По-големите етикети водят 
до по-големи опаковки и с това до по-голямо замърсяване на околната среда.
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Изменение 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

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 
етикета.

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 к), 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета ясно и 
четливо.

Чрез процедура на консултация с 
представители на съответните 
заинтересовани страни Европейската 
комисия може да предложи насоки 
относно четливостта на 
предназначената за потребителите 
информация за храните.

Or. en

Обосновка

Четливостта на етикетите на храните зависи от много елементи, не само от 
размера на шрифта. Минимален размер от 3 mm би позволил върху някои опаковки да 
се посочи задължителната информация, особено в случаи с етикетите на няколко 
езика. Това неизбежно ще доведе до уголемяване на някои опаковки, което 
противоречи на целите да се ограничават отпадъците от опаковки. Комисията 
следва най-малкото да бъде насърчена да разработи насоки относно четливостта на 
информацията върху етикетите.
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Изменение 326
Jill Evans

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 
етикета.

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 к), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват в ясно 
четлив формат и със значителен 
контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ е минимум 1,2 mm.

Други елементи, които се вземат 
предвид, за да се гарантира 
четливостта на информацията за 
храните са:

(i) оформлението на текста;
(ii) стилът;
(iii) размерът;
(iv) цветът на шрифта на текста;
(v) цветът на фона;
(vi) опаковката и отпечатването; 
както и
(vii) разстоянието и ъгълът на 
гледане.

Комисията разработва правила за 
определяне на начина на прилагане на 
тези елементи за гарантиране на 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация за 
храните в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е информацията върху опаковките да е ясно четлива, така че 
потребителите да могат да бъдат осведомени. За уточняване на размера на шрифта, 
който трябва да се използва, се въвежда височината на буквата „х“ (еталонът, 
който обикновено се използва за шрифта, е височината на малката буква „х“).
Информацията върху всички опаковки, независимо от техния размер, следва да е ясно 
четлива за потребителите, в противен случай е безсмислена.

Изменение 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

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 
етикета.

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 к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета по ясно 
четлив начин, като се използват 
шрифт, цвят и контраст.

Чрез процедура на консултация с 
представители на съответните 
заинтересовани страни Европейската 
комисия изготвя задължителни 
правила относно четливостта на 
предназначената за потребителите 
информация за храните. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
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член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions.

Изменение 328
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
етикета.

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 к), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката в ясно четлив формат, 
който по никакъв начин не може да 
подведе потребителя.

Елементи, които се вземат предвид, 
за да се гарантира четливостта на 
информацията за храните са 
оформлението на текста, стилът, 
размерът и цветът на шрифта на 
текста, цветът на фона, опаковката 
и отпечатването, както и 
разстоянието и ъгълът на гледане.
Комисията разработва, съвместно с 
европейски организации на 
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потребителите и заинтересовани 
страни, правила за определяне на 
начина на прилагане на тези 
елементи за гарантиране на 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация за 
храните. Тези мерки, предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Всяка информация върху етикет следва да бъде лесно видима, ясно четлива и да не 
подвежда потребителите, за да могат потребителите да направят информиран 
избор.

Изменение 329
Dagmar Roth-Behrendt

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 етикета.

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 1,5 mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета.

Or. de
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Обосновка

Задължителен минимален размер на шрифта от 3 mm е неосъществим и предполага 
липса на място при много храни дори за задължителната информация, която трябва 
да се съдържа върху етикета. 

Изменение 330
Glenis Willmott

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 
етикета.

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 к), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват в ясно 
четлив формат и със значителен 
контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ е минимум 1,2 mm.

Други елементи, които се вземат 
предвид, за да се гарантира 
четливостта на информацията за 
храните са:

4 i) оформлението на текста;

ii) стилът;

iii) размерът;

iv) цветът на шрифта на текста;

v) цветът на фона;

vi) опаковката и отпечатването; 
както и
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vii) разстоянието и ъгълът на гледане.

Комисията разработва правила за 
определяне на начина на прилагане на 
тези елементи за гарантиране на 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация за 
храните в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Необходимо е информацията върху опаковките да е ясна и четлива, така че 
потребителите да могат да бъдат осведомени. За уточняване на размера на шрифта, 
който трябва да се използва, се въвежда височината на буквата „х“ (еталонът, 
който обикновено се използва за шрифта, е височината на малката буква „х“). 
Информацията върху всички опаковки, независимо от техния размер, следва да е ясно 
четлива за потребителите, в противен случай е безсмислена.

Изменение 331
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Задължителните данни, изброени 
в член 9, параграф 1, се представят по 
начин, който да гарантира 
значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета и така, че да бъдат лесно 
видими, добре четливи и незаличими.

Or. fr
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Изменение 332
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Изискванията за минимален 
размер на шрифта, посочени в 
параграф 1 не се прилагат за храни, 
които попадат в обхвата на 
Директива 1999/21/ЕО на Комисията 
от 25 март 1999 г. относно 
диетичните храни за специални 
медицински цели.

Or. en

Обосновка

По отношение на диетичните храни за специални медицински цели съществуват 
допълнителни задължителни изисквания във връзка с текста, освен посочените в 
член 9, параграф 1 от предложението за регламент и дори на относително големите 
по размер опаковки не би могло да се помести целият задължителен текст в 
предложения минимален размер на шрифта. Етикетите на диетичните храни за 
специални медицински цели се представят пред компетентните национални органи 
при уведомяване и четливостта се проверява, ако производителят се е ползвал от 
освобождаване.

Изменение 333
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, изброени в член 9, параграф 
1, букви a), д) и к), се поставят в едно и 
също зрително поле.

2. Данните, изброени в член 9, 
параграф 1, букви a), д) и к), от една 
страна и в член 9, параграф 1, букви в), 
е), ж) и й), от друга, се поставят в 
същото зрително поле.

Or. fr
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Обосновка

Цялата санитарна или свързана със здравето информация следва да се поставя в едно 
зрително поле (алергени, срок на годност, условия на съхранение и начин на употреба). 

Изменение 334
Kartika Tamara Liotard

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;

4. Комисията разработва, съвместно 
с европейски организации на 
потребителите и заинтересовани 
страни, правила за определяне на 
начина, по който следва да се 
прилагат елементите, посочени в 
член 14, параграф 1, за гарантиране на 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация за 
храните при опаковки или 
контейнери с много ограничена 
повърхностна площ.

Or. en

Обосновка

Информацията, която се съдържа върху всички опаковки, независимо от техния 
размер, следва да е ясно четлива за потребителите, в противен случай е безсмислена.

Изменение 335
George Lyon

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 

заличава се
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по-малка от 10 cm2;

Or. en

Изменение 336
Andres Perello Rodriguez

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;

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, ако четливостта на 
информацията е гарантирана или тя 
е налице под друга лесно 
разпознаваема от потребителите 
форма.

Or. es

Обосновка

Докладчикът предлага пълно заличаване на дерогацията. С настоящото изменение се 
запазва предложението на Комисията, като същевременно се гарантира 
информацията за потребителите.

Изменение 337
Bernadette Vergnaud

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;

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката годна за печат
повърхност е с площ по-малка от 25 cm². 
В случаите на държави-членки, които 
имат повече от един официален език, 
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могат да бъдат въведени специални 
национални разпоредби за такива 
опаковки или контейнери.

Or. fr

Изменение 338
Glenis Willmott

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;

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 25 cm2. В случаите на 
държави-членки, които имат повече 
от един официален език, могат да 
бъдат приети специални национални 
разпоредби.

Or. en

Изменение 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията по отношение на 
минималния размер на шрифта, 
посочени в параграф 1, не се прилагат 
при храните, които попадат в 
обхвата на Директива 1999/21/EО на 
Комисията от 25 март 1999 г. 
относно диетичните храни за 
специални медицински цели.

Or. fr
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Обосновка

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

Изменение 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията по отношение на 
минималния размер на шрифта, 
посочени в параграф 1, не се прилагат 
за препаратите за кърмачета, 
преходните храни и храните за 
разнообразяване на менюто, 
предназначени за кърмачетата и 
малките деца, които попадат в 
обхвата на Директива 2006/141/ЕО на 
Комисията от 22 декември 2006 г. 
относно храните за кърмачета и
преходните храни и на Директива 
2006/125/ЕО на Комисията от 5 
декември 2006 г. относно преработени 
храни на зърнена основа и детски 
храни за кърмачета и малки деца. 

Or. fr

Обосновка

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
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consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

Изменение 341
Christofer Fjellner

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 излага на свободно избрана, 
но 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 или 
прекъсвана от какъвто и да било текст 
или графичен материал, друг намесващ 
се материал или от самата опаковка 
на храната, например от лепенка, 
предназначена за затваряне на 
опаковката. 

Or. sv

Изменение 342
János Áder

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Предоставянето на 
задължителната информация за 
храните не може да води до 
увеличаване на мерките и/или масата 
на опаковките или контейнерите.

Or. hu
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Обосновка

Задължителното предоставяне на информация за храните може да накара 
участниците на пазара да променят обема на опаковките, така че да възникне 
опасност от увеличаване на количеството на отпадъците от опаковки. Това би 
противоречало на „принципа на превантивните действия” по отношение на 
правилата на Европейския съюз за управление на отпадъците.

Изменение 343
Karin Kadenbach

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) При неопаковани продукти 
задължителната информация за 
задължителните данни следва са се 
предоставят в писмен вид. 
Информацията може да бъде 
предоставена посредством подвижни 
етикети, в информационни листовки 
и подобни, те обаче трябва да бъдат 
изложени на мястото на продажба и 
трябва да бъдат по всяко време лесно 
достъпни за потребителите.

Or. de

Обосновка

Целесъобразно и оправдано е принципно и за неопакованите продукти да се 
предоставя на потребителите информация по всички задължителни точки.

Изменение 344
János Áder

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. За целите на представянето на 
задължителната информация за 
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храните използваният етикет не 
може да бъде от материал, който би 
могъл да затрудни или възпрепятства 
в значителна степен повторното 
използване или рециклиране на 
опаковъчния материал и/или 
контейнера.

Or. hu

Обосновка

Съгласно правилата на Европейския съюз за управление на отпадъците целта е 
възможно най-голям обем от опаковъчните материали да подлежат на повторно 
използване или рециклиране. Правилното управление на отпадъците може да бъде 
затруднено в значителна степен от материала  на етикетите, отклоняващ се от 
опаковъчния материал.

Изменение 345
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 15 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) задължителната информация за 
храните трябва да бъде налична най-
късно преди извършването на 
продажбата и да бъде отразена в 
материал, съпътстващ сключването на 
продажбата от разстояние, или да бъде 
предоставена с други подходящи 
средства;

а) посочената в членове 9 и 29 
информация за храните трябва по 
искане на потребителя да бъде 
налична най-късно преди извършването 
на продажбата и може да бъде отразена 
в материал, съпътстващ сключването на 
продажбата от разстояние, или да бъде 
предоставена с други подходящи 
средства

Or. de

Обосновка

Редовните промени в състава на продуктите, напр. намаляване на съдържанието на 
сол, заместване на мазнини, правят практически невъзможно да се предоставя 
актуална информация за всички материали, поддържащи каталожната търговия. 
Каталозите и брошурите са най-разпространеното средство за продажба при 
каталожната търговия, предимно при малките и средни предприятия. Допълнително 
към значителните разходи възниква и голямо натоварване на околната среда, тъй 
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като каталозите в бъдеще ще се нуждаят от четири пъти повече хартия, за да 
прилагат необходимите изисквания за информацията.

Изменение 346
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 15 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) задължителната информация за 
храните трябва да бъде налична най-
късно преди извършването на 
продажбата и да бъде отразена в 
материал, съпътстващ сключването 
на продажбата от разстояние, или да 
бъде предоставена с други подходящи 
средства;

(а) задължителната информация за 
храните трябва да бъде налична преди 
сключване на договора и да е четлива 
по начин, подходящ за използваните 
средства за комуникация от 
разстояние; потребителят получава 
задължителната информация на 
траен носител, в разумен срок след 
сключването на договора и най-късно 
в момента на доставка на храната в 
съответствие с член 13, параграф 2 
от настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка отразява подхода, използван при друго свързано 
законодателство на ЕС в областта на потребителите.

Изменение 347
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) данните, изброени в член 9, 
параграф 1, букви г), е), з), ж) и к), са 
задължителни единствено в момента на 
доставка.

(б) данните, изброени в член 9, 
параграф 1, буква е), са задължителни 
единствено в момента на доставка.

Or. en
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Обосновка

С изключение на срока на минимална трайност, който не може да се предоставя 
предварително, доставяните чрез продажба от разстояние храни следва да 
отговарят на същите изисквания за информация, както храните, продавани в 
магазини.

Изменение 348
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 15 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) данните, изброени в член 9, 
параграф 1, букви г), е), з), ж) и к), са 
задължителни единствено в момента 
на доставка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължителната информация за храните (т.е. данните, изброени в член 9, 
параграф 1, и допълнителните задължителни данни за специфични видове и категории 
храни, посочени в приложение III) се предоставя преди извършването на продажбата. 
Това изменение гарантира, че в случай на продажба от разстояние цялата 
задължителна информация за храните, включително информацията съгласно член 9, 
параграф 1, букви г), е), ж), з) и к), също се предоставя в момента на извършване на 
продажбата.

Изменение 349
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 9, параграф 2, 
задължителната информация за храните 
се предоставя на език, който е лесно 
разбираем за потребителите от 
държавите-членки, в които се продава 

1. Без да се засяга член 9, параграф 2, 
задължителната информация за храните 
се предоставя на официалните езици 
на държавите-членки, в които се 
продава храната и се съставя така, че 
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храната. да бъде разбираема за 
средностатистическия потребител. 

Or. en

Обосновка

Употребата на официалните езици представлява инструмент, който гарантира по 
най-сигурен начин разбирането на информацията от страна на потребителите. 


