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Изменение 350
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В рамките на своята територия 
държавите-членки, в които се търгуват 
храните, могат да предвидят, данните 
да се предоставят на един или повече от 
официалните езици на Съюза. Това 
изискване обаче не може да 
възпрепятства предоставянето на 
задължителната информация на 
други официални езици на Съюза, 
които са лесно разбираеми за 
потребителите във въпросните 
държави-членки.

Or. en

Обосновка

Въпреки че информацията за храните трябва да бъде предоставяна на език, който 
потребителите разбират, правилата не бива да пречат на свободното движение на 
стоките. Правилата относно езиците следва да бъдат достатъчно гъвкави, за да 
могат потребителите на получават информация на лесноразбираем за тях език.
Съдебната практика на Съда на Европейските общности подкрепя такава гъвкавост.

Изменение 351
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Информацията по член 9, параграф 1: б) „списък на съставките“, г) „количество на
определени съставки или категории съставки“ и ж) „специални условия на 
съхраняване или условия на употреба“, също следва да е задължителна за продукти, 
опаковани в стъклени бутилки, предназначени за повторно използване.

Изменение 352
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Данните относно енергийното съдържание на дадена храна представляват важна 
информация и могат да бъдат от решаващо значение за съзнателния избор на 
храната. Допълнителни доброволни данни от производителя следва да се допускат.
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Изменение 353
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е) и член 
29, параграф 1, буква а). Въпреки това, 
предоставянето на данните, посочени 
в член 9, параграф 1, чрез интернет е 
задължително и информацията се 
предоставя на мястото на 
закупуване.

Or. en

Обосновка

Промяна на изменение 106 от докладчика. Фактът, че даден продукт е с малък 
размер, не оправдава пропускане на задължителното обявяване съгласно член 9. 
Информацията следва да бъде достъпна чрез интернет.

Изменение 354
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката годна за печат 
повърхност е по-малка от 100 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
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или при поискване от потребителя. или при поискване от потребителя.

Or. de

Обосновка

Подобряването на четливостта на опаковката все пак изисква допускането на 
изключение за площ с размер до 100 cm2, а не само до 10 cm2. Например едно блокче 
шоколад има площ за отпечатване в размер на 70 cm2.

Изменение 355
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 14, параграф 4, за опаковки или 
контейнери, при които най-широката 
повърхност е по-малка от 25 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), б), в), д) и е). За 
разрешаване на евентуални проблеми 
с четливостта, данните, посочени в 
член 9, параграф 1, буква б), се 
предоставят също така с други 
средства или при поискване от 
потребителя. 

Or. fr

Обосновка

Списъкът със съставките винаги трябва да фигурира на опаковката, независимо от 
размерите й. При все това, тъй като прилагането на член 14, параграф 4 не 
гарантира оптимална четливост за всички потребители, тази информация трябва да 
може да бъде предоставяна и с други средства.



AM\800408BG.doc 7/128 PE431.137v01-00

BG

Изменение 356
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 17-параграф 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пропускане на определени 
задължителни данни

Пропускане на определени 
задължителни данни

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

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

(3) Без да се засяга останалото 
законодателство на Общността, с 
което се въвежда изискване за 
задължително обявяване на 
хранителните стойности, 
обявяването, посочено в член 9, 
параграф 1, буква л) не се изисква за 
храните, изброени в приложение IV.

(3) Без да се засяга останалото 
законодателство на Общността, с 
което се въвежда изискване за 
задължително обявяване на 
хранителните стойности, обявяването
на хранителните стойности, 
посочено в член 9, параграф 1, буква л), 
не се изисква за храните, изброени в 
приложение IV.

Or. de

Обосновка

Дерогациите следва да важат за опаковки с размер до 80 cm2. При все това 
енергийното съдържание следва винаги да е означено.
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Изменение 357
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случаите на храна в опаковки 
или контейнери, при които най-
широката повърхност е по-малка от 
25 cm2, обявяването на хранителните 
стойности съгласно член 9, параграф 
1, буква л) на опаковката или на 
етикета не е задължително. Въпреки 
това, предоставянето на тази 
информация чрез интернет е 
задължително и информацията се 
предоставя на мястото на 
закупуване.

Or. en

Обосновка

Във връзка с изменението на приложение IV. Първото изречение е взето от 
приложение IV с цел въвеждане на изискването за предоставяне на задължителна 
информация чрез интернет.

Изменение 358
Carl Schlyter  от името на Greens/EFA, Kartika Tamara Liotard от името на 
GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните, изброени в членове 9 и 29, не 
са задължителни за храни, доставяни 
от заведения за обществено хранене 
по смисъла на член 2, параграф 2, 
буква г). Въпреки това данните, 
посочени в член 9, параграф 1, букви 
а), б), в) и и) се предоставят при 
поискване.
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Or. en

Обосновка

Промяна на съответното изменение от страна на докладчика. Заведенията за 
обществено хранене се освобождават от общите изисквания за предоставяне на 
информация; въпреки това те следва да могат, при поискване, да предоставят 
информация относно наименованието, съставките, алергените и страната на 
произход на използваните съставки. 

Изменение 359
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При неопакована предварително 
стока, както и при стока, доставяна 
от заведения за обществено хранене 
по смисъла на член 2, параграф 2, 
буква г), данните, посочени в член 9, с 
изключение на тези, които са 
посочени в член 9, параграф 1, буква в), 
както и тези, посочени в член 29, не 
са задължителни.

Or. de

Обосновка

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Член 22 Absatz 1 Buchstabe b a 
(neu) angegeben werden.

Изменение 360
Carl Schlyter от името на Greens/EFA, Kartika Tamara Liotard от името на 
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GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Веригите за бързо хранене, в които се 
сервират стандартни храни, 
обозначават данните, посочени в член 
9, параграф 1, букви а), б), в), и) и л) на 
опаковката на храната. 

Or. en

Обосновка

Заведенията за обществено хранене, в които се сервират стандартни храни, като 
например веригите за бързо хранене, предоставят следната информация на 
опаковката:  наименование, съставки, алергени, страна на произход на храната, 
както и информация за хранителната й стойност.

Изменение 361
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За продукти, произведени от 
животни, хранени с генетично 
модифициран фураж, съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, думите 
„от животни, хранени с генетично 
модифициран фураж” фигурират в 
списъка на съставките, посочени в 
член 19, непосредствено след 
съответната(ите) съставка(и). 
Когато няма списък на съставките, 
думите „произведено от животни, 
хранени с генетично модифициран 
фураж” се посочват ясно на етикета.

Or. en
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Обосновка

За потребителите може да представлява интерес дали храната е произведена чрез 
използване на генетично модифициран фураж. Има очевиден пропуск в разпоредбите 
относно храни, произведени от животни, хранени с генетично модифициран фураж, 
тъй като съображение 16 на Регламент 1829/2003 изключва тези продукти от 
изискването за етикетиране.

Изменение 362
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За продуктите, съдържащи яйца 
или яйчни продукти, термините, 
посочени в приложение І от 
Регламент (ЕО) № 557/2007, се 
добавят в скоби след съответната 
съставка в списъка със съставки в 
съответствие с метода, използван за 
производство на яйцата. За яйцата 
от биологично производство, 
съответната съставка може да бъде 
етикетирана в съответствие с 
Регламент на Съвета (ЕО) 
№ 834/2007, член 23, параграф 4, буква 
б).

Or. en

Обосновка

Много потребители биха желали да знаят начина на отглеждане, използван при 
производството на яйцата, съдържащи се в тяхната храна. Следователно 
съставките следва да бъдат съпътствани от определенията „яйца от кокошки –
свободно отглеждане на открито”, „яйца от кокошки – подово отглеждане” и „яйца 
от кокошки – клетъчно отглеждане” |
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Изменение 363
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 20 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сирене, масло, ферментирало мляко и 
сметана, към които не са били 
добавяни други съставки освен млечни 
продукти, ензими и микроорганизми, 
които са основни за производството, 
или в случай на сирене, различно от 
прясно сирене и преработено сирене, 
необходимото количество сол за 
производството му; 

г) сирене, масло, ферментирало мляко и 
сметана, ако съставките им 
съдържат само млечни продукти, 
ензими и микроорганизми, които са 
основни за производството, или в 
случай на сирене, различно от прясно 
сирене и преработено сирене, 
необходимото количество сол за 
производството му;

Or. de

Обосновка

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Изменение 364
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 20 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) вино и лозаро-винарски продукти, 
както е определено в член 1, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 479/2008 на 
Съвета и член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕИО) № 1601/1991 на 
Съвета, подобни продукти, 
произведени от плодове, различни от 
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етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) №1576/89. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на член 
19 по отношение на тези продукти и 
може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3.

грозде, ябълково вино, крушово вино, 
бира, а и спиртни напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) №1576/89, и други 
алкохолни напитки. Все пак,
Комисията ще изготви доклад до [най-
късно пет години след влизането в сила 
на настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат, когато това е необходимо,
в съответствие със следната 
процедура:

(i) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 479/2008 
на Съвета от 29 април 2008 г. 
относно общата организация на 
пазара на вино, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 113, 
параграф 1 от същия регламент;

(ii) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕИО) № 1601/91 на 
Съвета от 10 юни 1991 година 
относно установяване на общи 
правила за определянето, описанието 
и представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, в съответствие с 
процедурата, предвидена  в член 13 от 
същия регламент;

iii) по отношение на продуктите, 
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посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89 на Съвета, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 25, параграф 1 от 
същия регламент;

(iv) по отношение на други продукти, 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 49, параграф 
3.

да) без да се засягат специфичните 
характеристики, определени чрез 
процедурите за продукти, посочени в 
точки (i), (ii) и (iii) на буква д);

Or. en

Обосновка

Освобождаването на виното, бирата и спиртните напитки, но не и други алкохолни 
напитки няма да доведе до постигането на последователност в сектора. То би 
облагодетелствало едни продукти за сметка на други, би нарушило конкуренцията и 
би заблудило потребителите относно състава на различните продукти.

Изменение 365
Glenis Willmott и Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 20 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) №1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад 
[пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение 
на тези продукти и може да 
придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на 
съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

За алкохолните напитки също следва да се представят данни относно използваните 
съставки. 

Изменениe 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Предложение за регламент
Член 20 – буква д

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

(д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) №1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
[…] от […] на Европейския парламент 
и на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) №1576/89. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 

(д) вино, както е определено в член 1, 
параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 479/2008 на Съвета и член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1601/1991, подобни продукти, 
произведени от плодове, различни от 
грозде, ябълково вино, крушово вино, 
бира, а и спиртни напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
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регламент] относно прилагането на член 
19 по отношение на тези продукти и 
може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3.

защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) №1576/89, и други 
алкохолни напитки. Все пак, 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат, когато това е необходимо,
в съответствие със следните 
процедури:
(i) по отношение на продуктите, 
посочени в член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 от 29 
април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 113, параграф 1 от 
същия регламент;
(ii) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/1991 на 
Съвета от 10 юни 1991 г. относно 
установяване на общи правила за 
определянето, описанието и 
представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, в съответствие с  
процедурата, предвидена в член 13 от 
същия регламент;
(iii) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/8933 на Съвета, в 
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съответствие с процедурата, 
предвидена в член 25, параграф 2 от 
същия регламент;
(iv) по отношение на други продукти, 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.
Без да се засягат специфичните 
характеристики, определени чрез 
процедурите за продуктите, посочени 
в точки i), ii) и iii), мерките, посочени 
в параграф 1, трябва да се прилагат 
последователно и едновременно за 
всички описани в този параграф 
продукти.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да бъдат изяснени някои основни въпроси преди етикетирането на 
съдържанието или хранителните стойности на алкохолните напитки, които не се 
консумират заради хранителната си стойност, да се превърне в изискване. Регламент
(ЕО) № 479/2008, Регламент (ЕИО) № 1601/91 и Регламент (ЕО) № 110/2008 
определят конкретните правила за етикетирането на вина и спиртни напитки. Те 
предоставят също възможността за определяне на правилата по прилагането 
посредством специфични процедури на комитология. Тази възможност следва да се 
запази с цел постигане на съгласуваност.

Изменение 367
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 20 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 1493/1999. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на член 
19 по отношение на виното и може да 
придружи този доклад със специфични 
мерки, определящи правилата за 
етикетиране на съставките. Мерките, 
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напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) №1576/89. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на член 
19 по отношение на тези продукти и 
може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3. 

предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3.  

Or. en

Обосновка

Изменението ще гарантира, че потребителите ще бъдат информирани за 
съставките, които се използват в производството на бира и спиртни напитки. Има 
големи различия по отношение на съставките, използвани в тези продукти. Например, 
при бирата ечемикът може да бъде заместен до голяма степен от царевица. 
Съображение 27 гласи, че с цел на потребителите да бъде предоставена информация, 
която е необходима за извършването на информиран избор, за смесените алкохолни 
напитки следва да има информация какви са техните съставки. Тази информация 
следва да е на разположение за бирата и спиртните напитки.

Изменение 368
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 20 – буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) напитки, съдържащи над 1,2 
обемни процента алкохол. На .... * 
най-късно Комисията ще изготви 
доклад относно прилагането на член 19 
по отношение на тези продукти и може 
да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
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на Регламент (ЕИО) №1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат, където е необходимо, в 
съответствие със следните процедури:

i) по отношение на продуктите, 
посочени в член ... от Регламент (ЕО) 
№ 479/2008 на Съвета от 29 април 
2008 г. относно общата организация 
на пазара на вино, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 113, 
параграф 1 от същия регламент;
ii) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/91 на Съвета 
от 10 юни 1991 г. относно 
установяване на общи правила за 
определянето, описанието и 
представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 13 от 
същия регламент;
iii) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/8931 на Съвета, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 25 от същия 
регламент;
iv) по отношение на други продукти, в 
съответствие с процедурата по 
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регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.
___________
* OВ: три години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées.  Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive.  De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.

Изменение 369
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съставките, изброени в приложение 
II, или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават на 
етикета с точно посочване на 
наименованието на съставката.

(1) Съставките, изброени в приложение 
II, или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
изключенията, се обозначават в списъка 
на съставките по такъв начин, че 
вероятността за причиняване на 
алергия или непоносимост да бъде 
незабавно разпознаваема.

Or. de

Обосновка

Разяснение за поясняване, че наименованията на съставките трябва да се избират по 
такъв начин, че страдащите от алергии да могат да разпознават алергичния 
потенциал на съставките. 
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Изменение 370
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съставките, изброени в приложение 
II, или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават на етикета с 
точно посочване на наименованието на 
съставката.

1. Съставките, изброени в приложение 
II, или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават на етикета с 
точно посочване на наименованието на 
съставката или на веществото, 
причиняващо алергии или 
непоносимост.

Or. fr

Обосновка

  Обозначаването на веществото, причиняващо алергии или непоносимост, вместо 
съставката, която го съдържа, е по-ясно и по-ефективно.    

Изменение 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) става въпрос за храни, които не са 
опаковани предварително. В този 
случай държавите-членки следва да 
гарантират, че данните, посочени в 
член 9, параграф 1, буква в), се 
предоставят при поискване. 
Държавите-членки могат да приемат 
правила относно начина, по който 
тези данни се предоставят.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква б а  (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) става въпрос за храни, които не са 
опаковани предварително. В този 
случай държавите-членки следва да 
гарантират, че данните, посочени в 
член 9, параграф 1, буква в), се 
предоставят при поискване. 
Държавите-членки могат да приемат 
правила относно начина, по който 
тези данни се предоставят.

Or. en

Обосновка

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.
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Изменение 373
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) става въпрос за храни, които не са 
опаковани предварително. В този 
случай в рамките на търговската 
площ или в менюто трябва да е 
посочено по ясен начин, че:
– потребителите могат да получат 
информация относно алергени в 
разговор с продавача и/или от 
изложени за ползване информационни 
материали;
– не може да се изключи 
вероятността от кръстосано 
замърсяване;

Or. de

Обосновка

Пълно обозначаване на алергените за всички продукти е почти невъзможно при 
неопакована предварително стока, като по-специално би поставило малките и средни 
предприятия в много неизгодно положение по отношение на конкурентоспособността 
им и би причинило допълнителни разходи. Освен това не може да се изключи 
кръстосаното замърсяване при предприятия с ограничена работна площ. 
Задължителният и ясен надпис предоставя правна сигурност на предприятията.

Изменение 374
Pilar Ayuso и Esther Herranz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на необходимост могат 
да се приемат подробни правила за 
обозначаването, посочено в 
параграф 1, в съответствие със 
следните процедури:
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(i) по отношение на продуктите, 
посочени в член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета 
от 29 април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 113, параграф 1 от 
същия регламент;

(ii) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕИО) № 1601/91 на 
Съвета от 10 юни 1991 година 
относно установяване на общи 
правила за определянето, описанието 
и представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, в съответствие с 
процедурата, предвидена  в член 13 от 
същия регламент;

iii) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89 на Съвета, съгласно 
съответната  процедура, предвидена в 
същия регламент;

(iv) по отношение на други алкохолни 
напитки, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕО) № 479/2008, Регламент (ЕИО) № 1601/91 и Регламент (ЕО) 
№ 110/2008 уреждат средствата за представяне и етикетиране на вина и спиртни 
напитки.  Те също така предоставят възможността да се определят правилата за 
прилагане посредством специфичната за тях процедура по комитология. Тези 
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разпоредби следва да се запазят, с цел осигуряване на последователност.

Изменение 375
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подходящият срок се изразява в 
съответствие с приложение IX.

2. Срокът на минимална трайност 
трябва да е лесно откриваем и не 
трябва да се скрива. Той се изразява по 
следния начин:
а) Датата се предхожда от думите:
– „Най-добър до …“, когато в датата 
е посочен определен ден;
– „Най-добър до края на…“ в 
останалите случаи.
б) Думите, посочени в буква а), се 
съпровождат от:
– самата дата или
– препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
При необходимост, тези данни са 
придружени от описание на
условията за съхранение, които 
трябва да бъдат спазвани, ако 
продуктът се съхранява по този 
начин за посочения период.
в) Датата се състои от ден, месец и 
година в посочената поредност и в 
некодирана форма.
Въпреки това, в случай на храни:

- които се съхраняват за не повече от 
три месеца, е достатъчно да се 
посочат денят и месецът,
- които се съхраняват за повече от 
три месеца, но не повече от 18 месеца, 
е достатъчно да се посочат месецът 
и годината,
- които се съхраняват за повече от 18 
месеца, е достатъчно да се посочи 
годината.
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г) Срокът на минимална трайност се 
посочва върху всяка предварително 
опакована порция. 
д) освен когато разпоредбите на 
Общността налагат други начини за 
посочване на срока на минимална 
трайност, не се изисква посочване на 
датата в следните случаи:
– пресни плодове и зеленчуци, 
включително картофи, които не са 
били обелени, нарязани или 
обработени по подобен начин; 
настоящата дерогация не се прилага 
за покълнали семена и подобни 
продукти, като бобови кълнове,
– вина, ликьорни вина, пенливи вина, 
ароматизирани вина и подобни 
продукти, получени от плодове, 
различни от грозде и напитки, 
попадащи под КН кодове 22060091, 
22060093 и 22060099 и произведени от 
грозде или гроздова мъст,
– напитки, съдържащи 10 или повече 
обемни процента алкохол,

– безалкохолни напитки, плодови 
сокове, плодови нектари и алкохолни 
напитки, съдържащи над 1,2 обемни 
процента алкохол, в отделни 
контейнери от над пет литра, 
предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене,
– тестени или сладкарски изделия, 
които, предвид естеството на 
съдържанието им, обикновено се 
консумират в рамките на 24 часа от 
производството им,
- оцет,
– готварска сол,
– твърда захар,
– захарни изделия, състоящи се почти 
единствено от ароматизирани и/или 
оцветени захари,
– дъвки и подобни дъвчащи продукти.
- отделни порции сладолед

Or. de
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Обосновка

За по-голяма яснота приложение ІХ да бъде включено в законодателния текст. „Срок 
на годност“ не е необходим при наличието на „срок на минимална трайност“. 
Посочването на датата на производство би довело до допълнителни тежести и по-
високи разходи.  Особено при дълбоко замразени храни качеството не зависи от срока, 
а в много по-голяма степен - от условията на съхранение. Продажбата на стоки, 
които не могат да бъдат транспортирани, е вече принципно забранена.

Изменениe 376
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

2. Подходящият срок се изразява в 
съответствие с приложение IX.

2. Съответният срок трябва да е 
лесно откриваем и не трябва да се 
скрива. Той се изразява по следния 
начин:
А. СРОК НА МИНИМАЛНА
ТРАЙНОСТ
а) Датата се предхожда от думите:
– „Най-добър до …“, когато в датата 
е посочен определен ден,
– „Най-добър до края на…“ в 
останалите случаи.
б) Думите, посочени в буква а), се 
съпровождат от:
– самата дата или
– препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
При необходимост, тези данни са 
придружени от описание на 
условията за съхранение, чието 
спазване гарантира трайността на 
продукта за посочения период.
в) Датата се състои от ден, месец и 
година, в посочения ред и в некодирана 
форма.
Въпреки това, в случай на храни:
– чиято трайност е не повече от три 
месеца, е достатъчно да се посочат 
денят и месецът,
– чиято трайност е повече от три 
месеца, но не повече от 18 месеца, е 
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достатъчно да се посочат месецът и 
годината,
– чиято трайност е повече от 18 
месеца, е достатъчно да се посочи 
годината.
г) Срокът на минимална трайност се 
посочва върху всяка предварително 
опакована порция. 
д) Освен когато разпоредбите на 
Общността налагат други начини за 
посочване на дата, не се изисква 
посочване на датата на минимална 
трайност в следните случаи:
– пресни плодове и зеленчуци, 
включително картофи, които не са 
били обелени, нарязани или 
обработени по подобен начин; 
настоящата дерогация не се прилага 
за покълнали семена и подобни 
продукти, като бобови кълнове,
– вина, ликьорни вина, пенливи вина, 
ароматизирани вина и подобни 
продукти, получени от плодове, 
различни от грозде и напитки, 
попадащи под КН кодове 22060091, 
22060093 и 22060099 и произведени от 
грозде или гроздова мъст,
– напитки, съдържащи 10 обемни 
процента или повече алкохол,
– безалкохолни напитки, плодови 
сокове, плодови нектари и алкохолни 
напитки, съдържащи над 1,2 обемни 
процента алкохол, в отделни 
контейнери от над пет литра, 
предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене,
– тестени или сладкарски изделия, 
които, предвид естеството на 
съдържанието им, обикновено се 
консумират в рамките на 24 часа от 
производството им,
– оцет,
– готварска сол,
– твърда захар,
– захарни изделия, състоящи се почти 
единствено от ароматизирани и/или 
оцветени захари,
– дъвки и подобни дъвчащи продукти.
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Б. СРОК НА ГОДНОСТ
а) Датата се предхожда от думите 
„Годен до…“:
 б) Думите в буква а) се съпровождат 
от:
– самата дата или
– препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
Тези данни са придружени от 
описание на условията за съхранение, 
които трябва да бъдат спазвани.
в) Датата се състои от ден, месец и 
по възможност година в посочения 
ред и в некодирана форма.
г) Подробни правила за посочване на 
срока на минимална трайност 
съгласно раздел А, буква в) от 
настоящия параграф могат да се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 49, параграф 2.
В. ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО
а) Срокът се предхожда от думите 
„Произведен на…“;
б) Думите в буква а) се съпровождат 
от:
– самата дата или
– препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
в) Датата се състои от ден, месец и 
по възможност година в посочения 
ред и в некодирана форма.

Or. nl

Обосновка

For the sake of clarity, Annex IX should be incorporated into the legislative text and amplified 
to include provisions on the date of manufacture in keeping with Article 2(2)(s) a (new). The 
derogation from the requirement to indicate the date of minimum durability for individual 
portions of ice-cream is deleted.

Individual portions can be separated from the package or lot in which they have been sold, so 
it is essential that each detachable portion bears the date of minimum durability. The words 
'best before…' are interpreted in accordance with national legislation.
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Изменение 377
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Инструкциите за употреба на храната 
се посочват по начин, който позволява 
подходящата й употреба. По 
целесъобразност следва да са налице 
указания за температурата и 
условията на съхранение.

Or. de

Обосновка

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Изменение 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни (по-
нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните стойности“):

1. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности включва 
следните данни (по-нататък наричано 
„задължително обявяване на 
хранителните стойности“):

Or. en
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Изменение 379
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни
(по-нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните 
стойности“):

1. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности в основното 
зрително поле (по-нататък наричано 
„хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката“) включва:

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

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, захари и сол в 
храната.

Задължителното обявяване на 
хранителните стойности на задната 
страна на опаковката (по-нататък 
наричано „хранителни стойности на 
задната страна на опаковката“) 
включва количествата на 
хранителните вещества, изброени в 
първа алинея, плюс количествата на 
следните вещества:
(i) белтъчини;
(ii) въглехидрати
iii) фибри;
(iv) транс-мазнини.

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) №1576/89. Комисията ще изготви 
доклад [пет години след влизането в 
сила на настоящия Регламент] относно 

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
1493/1999. Комисията ще изготви 
доклад [пет години след влизането в 
сила на настоящия регламент] относно 
прилагането на настоящия параграф 
относно виното и може да придружи 
този доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на виното. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
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прилагането на настоящия параграф 
относно тези продукти и може да 
придружи този доклад със специфични 
мерки, определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3.

приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение разяснява, че основното зрително поле се отнася за лицевата страна 
на опаковката. То също гарантира разделянето на задължителното обявяване на 
хранителните стойности на две части: ограничена информация за енергийната 
стойност и четири хранителни вещества на лицевата страна на опаковката и по-
пълна информация на задната страна на опаковката за осем хранителни вещества 
плюс енергийната стойност.

Изменение 380
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

На потребителите също така трябва да бъде предоставена информация за 
съдържанието на фибри и белтъчини.
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Изменение 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, захари, сол, 
въглехидрати, белтъчини и изкуствени 
и натурални транс-мазнини.

Or. en

Обосновка

Количеството на белтъчини и на транс-мазнини е важна информация за 
потребителите и поради това следва да се етикетира задължително. Също е важно 
да се прави разлика между изкуствени и натурални транс-мазнини, тъй като 
количеството на изкуствените транс-мазнини може да бъде регулирано от 
производителите.

Изменение 382
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни (по-
нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните стойности“):

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни (по-
нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните стойности“):

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

б) количествата белтъчини, 
въглехидрати и мазнини;

Or. de

Обосновка

Изменението гарантира, че се посочват хранителните вещества, които преди  бяха 
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включени в етикетирането за хранителни стойности. Всички хранителни съвети 
следва да се отнасят за „макроелементите“, тъй като потребителите са свикнали с 
този вид обозначение и са се научили да го разбират.

Изменение 383
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – букви a, б и ба (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) енергийна стойност; а) енергийна стойност (калоричност);
б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието на 
захари и сол.

б) количествата мазнини, въглехидрати 
с особено внимание към съдържанието 
на захари и сол;

ба) количествата наситени мастни 
киселини, трансмастни киселини, 
захари, фибри и белтъчини.

Or. fr

Изменение 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни (по-
нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните стойности“):

1. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности в основното 
зрително поле (по-нататък наричано
„хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката“) включва 
количествата на следните вещества:

(а) енергийна стойност;
(б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

1 (i) мазнини; 
2 (ii) наситени мастни киселини; 
3 (iii) захари; 
(iv) сол; и енергийна стойност.

 Задължителното обявяване на 
хранителните стойности на задната 
страна на опаковката (по-нататък 



AM\800408BG.doc 35/128 PE431.137v01-00

BG

наричано „хранителни стойности на 
задната страна на опаковката“) 
включва количествата на 
хранителните вещества, посочени в 
параграф 1, буква а), в допълнение към 
количествата на следните вещества:
4 (i) белтъчини;
5 (ii) въглехидрати;
6 (iii) фибри; и
7 (iv) транс-мазнини.

Or. en

Обосновка

Това изменение разяснява, че основното зрително поле се отнася за лицевата страна 
на опаковката. То също гарантира разделянето на задължителното обявяване на 
хранителните стойности на две части: ограничена опростена информация за 
енергийната стойност и четири хранителни вещества на лицевата страна на 
опаковката и по-пълна информация на задната страна на опаковката за осем 
хранителни вещества плюс енергийната стойност.

Изменениe 385
János Áder

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

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

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

Or. hu

Обосновка

За много потребители, страдащи от бъбречна недостатъчност, е важно също 
задължителното обозначаване на съдържанието на белтъчини.
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Изменение 386
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Това изменение съответства на общовъзприетата практика в хранителната 
промишленост да се етикетират „големите 8” хранителни съставки на задната 
страна на опаковката под формата на таблица на хранителните съставки.

Изменение 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Белтъчините са жизненоважно хранително вещество. Количеството белтъчини 
следва да бъде включено в задължителното обявяване на хранителните стойности, за 
да може потребителят да види пълния хранителен състав на храната.  
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Изменениe 388
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

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

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

Or. es

Обосновка

Включването на информация за транс-мазнините и белтъчините в задължителното 
обявяване на хранителните стойности следва да бъде задължително, а не по избор.

Изменение 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1– буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, захари и сол

Or. de

Обосновка

Хранителните вещества са най-важните данни, които се възприемат от 
потребителите. Именно понятието "сол" трябва да се съдържа, тъй като 
понятието "натрий" не би било разбираемо за  повечето потребители.
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Изменение 390
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 29 –- параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Количеството естествени и добавени захари трябва да бъде включено в 
задължителното обявяване на хранителните стойности, за да могат потребителите 
да са осведомени за  пълния хранителен състав на храната.

Изменение 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино,
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 

В случая с напитките, съдържащи  
повече от 1,2  обемни процента 
алкохол, задължителното обявяване 
на хранителните стойности се 
свежда единствено до енергийната 
стойност.
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доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Енергийната стойност следва да бъде обявена на етикетите на алкохолните 
напитки.

Изменениe 392
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) №1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 

заличава се
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задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. sv

Обосновка

Важно е потребителите да бъдат уведомявани за съставките на алкохолните 
напитки. Това е от особена важност за потребителите с диабет.

Изменениe 393
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

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

В задължителното обявяване на 
хранителните стойности на 
алкохолните напитки се посочват 
също енергийното съдържание и 
количеството въглехидрати.
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изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. sv

Изменение 394
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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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 395
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Този параграф не се прилага за 
напитки, съдържащи над 1,2 обемни 
процента алкохол. Комисията ще 
изготви доклад най-късно [пет години 
след влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Настоящият регламент не се прилага за всички напитки, съдържащи над 1,2 обемни 
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процента алкохол, а също и за напитките от типа „алкопоп“.

Изменение 396
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Този параграф не се прилага за 
напитки, които съдържат алкохол.
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на настоящия параграф 
относно тези продукти и може да 
придружи този доклад със специфични 
мерки, определящи правилата за 
предоставяне на потребителите на 
информация за хранителните 
стойности на тези продукти. Мерките, 
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. de

Обосновка

Ако виното, бирата и спиртните напитки са освободени, а останалите алкохолни 
напитки не са, хармонизирането в този промишлен отрасъл ще бъде невъзможно.
Това би облагодетелствало някои продукти и би дискриминирало други. То също би 
нарушило конкуренцията и потребителите биха били подведени относно 
съответните съставки на различните продукти.
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Изменение 397
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Този параграф не се прилага за 
напитки, съдържащи над 1,2 обемни 
процента алкохол. На .... * най-късно 
Комисията ще изготви доклад относно 
прилагането на настоящия параграф 
относно тези продукти и може да 
придружи този доклад със специфични 
мерки, определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат, където е необходимо, в 
съответствие със следните процедури:

i) по отношение на продуктите, 
посочени в член ... от Регламент (ЕО) 
№ 479/2008 на Съвета от 29 април 
2008 г. относно общата организация 
на пазара на вино1, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 113, 
параграф 1 от същия регламент;
ii) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/91 на Съвета 
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от 10 юни 1991 г. относно 
установяване на общи правила за 
определянето, описанието и 
представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 13 от 
същия регламент;
iii) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/8931 на Съвета, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 25 от същия 
регламент;
iv) по отношение на други продукти, в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.
___________
* OВ: три години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées.  Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive.  De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.
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Изменениe 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

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

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в член 1, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 479/2008 на 
Съвета и член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/1991, подобни 
продукти, произведени от плодове, 
различни от грозде, ябълково вино, 
крушово вино, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
110/2008 от 15 януари 2008 г. на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) №1576/89, и други 
алкохолни напитки. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат, когато това е необходимо, в 
съответствие със следните 
процедури:
(i) по отношение на продуктите, 
посочени в член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 от 29 
април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 113, параграф 1 от 
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същия регламент;
(ii) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/1991 на 
Съвета от 10 юни 1991 г. относно 
установяване на общи правила за 
определянето, описанието и 
представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, в съответствие с  
процедурата, предвидена в член 13 от 
същия регламент;
(iii) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/8933 на Съвета, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 25, параграф 2 от 
същия регламент;
(iv) по отношение на други продукти,
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.
2. Без да се засягат специфичните 
характеристики, определени чрез 
процедурите за продуктите, посочени 
в точки i), ii) и iii), мерките, посочени 
в параграф 1, трябва да се прилагат 
последователно и едновременно за 
всички описани в този параграф 
продукти.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да бъдат изяснени някои основни въпроси преди етикетирането на 
съдържанието или хранителните стойности на алкохолните напитки, които не се 
консумират заради хранителната си стойност, да се превърне в изискване. Регламент 
(ЕО) № 479/2008, Регламент (ЕИО) № 1601/91 и Регламент (ЕО) № 110/2008 
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определят конкретните правила за етикетирането на вина и спиртни напитки. Те 
предоставят също възможността за определяне на правилата по прилагането 
посредством специфични процедури на комитология. Тази възможност следва да се 
запази с цел постигане на съгласуваност.

Изменение 399
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1– алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Този параграф не се прилага за вино и
лозаро-винарски продукти, както е 
определено в член 1, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета
и член 2, параграф 1 от Регламент 
(ЕИО) № 1601/1991 на Съвета, 
подобни продукти, произведени от 
плодове, различни от грозде, ябълково 
вино, крушово вино, бира и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
110/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) №1576/89, и други алкохолни
напитки. Комисията ще изготви доклад 
най-късно [пет години след влизането в 
сила на настоящия Регламент] относно 
прилагането на настоящия параграф
относно тези продукти и може да 
придружи този доклад със специфични 
мерки, определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат, когато това е необходимо, в 
съответствие със следната процедура:
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а) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 479/2008 
на Съвета от 29 април 2008 г. 
относно общата организация на 
пазара на вино, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 113, 
параграф 1 от същия регламент;

б) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕИО) № 1601/91 на 
Съвета от 10 юни 1991 година 
относно установяване на общи 
правила за определянето, описанието 
и представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, в съответствие с 
процедурата, предвидена  в член 13 от 
същия регламент;

в) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89 на Съвета, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 25, параграф 1 от 
същия регламент;

г) по отношение на други продукти, 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 49, параграф 
3. Без да се засягат специфичните 
характеристики, определени чрез 
процедурите за продукти, посочени в 
букви а), б) и в) на алинея 2;

Or. en

Обосновка

Освобождаването само на виното, бирата и спиртните напитки, без други алкохолни 
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напитки няма да доведе до постигането на последователност в сектора. Това би 
облагодетелствало едни продукти за сметка на други, би нарушило конкуренцията и 
би заблудило потребителите относно състава на различните продукти.

Изменениe 400
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

1а. Когато дадена храна съдържа 
промишлено произведени транс-
мазнини, това винаги се посочва на 
опаковката. Когато храната не е 
предварително опакована, 
информацията се предоставя на 
крайния потребител по друг начин.

Or. sv

Изменение 401
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

а) трансмастни киселини; а) трансмастни киселини;
б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни киселини 

(включително съставките им Омега 
9);

в) полиненаситени мастни киселини; в) мононенаситени мастни киселини 
(включително съставките им Омега 3 
и Омега 6);
ва) холестерол (LDL и/или HDL);

г) полиоли; г) полиоли;
д) скорбяла; д) скорбяла;
е) фибри; е) фибри;
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ж) протеини; ж) протеини;
з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.
за) други вещества в съответствие с 
част А на приложение ХІІІ;

Or. ro

Обосновка

Списъкът на хранителните съставки следва да бъде по-изчерпателен, тъй като някои 
видове мазнини (напр. Омега 3) оказват благоприятно въздействие върху здравето, 
което потребителите могат да търсят.  

Изменение 402
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

а) транс-мазнини;
б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни киселини;
в) полиненаситени мастни киселини; в) полиненаситени мастни киселини;
г) полиоли; г) полиоли;
д) скорбяла; д) скорбяла;
е) фибри;
ж) протеини;
з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1 от част А от приложение XI, и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2 от част А от 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Транс-мазнините, фибрите и белтъчините следва да бъдат включени в 
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задължителното обявяване на хранителните стойности на задната страна на 
опаковката, и следователно да бъдат премахнати от този списък.

Изменение 403
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може в допълнение да 
включва и количествата на едно или 
повече от следните вещества:

а) транс-мазнини a) транс-мазнини

б) мононенаситени мастни 
киселини;

б) мононенаситени мастни 
киселини;

в) полиненаситени мастни 
киселини; 

в) полиненаситени мастни 
киселини; 

г) полиоли; г) полиоли;

га) холестерол;
д) скорбяла; д) скорбяла;

е) фибри;
ж) протеини;
h) минерали или витамини, 
изброени в точка 1, част А, приложение 
XI, а и налични в значителни 
количества, както е определено в точка 
2, част А, приложение XI;

з) минерали или витамини, 
изброени в точка 1, част А, приложение 
XI, а и налични в значителни 
количества, както е определено в точка 
2, част А, приложение XI;

за) други вещества, както е 
определено в част А на приложение 
XIII и съставки на тези хранителни 
вещества.

Or. de

Обосновка

Изменението гарантира, че холестеролът може също да се включи в етикетирането 
на хранителните стойности.
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Изменение 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

а) транс-мазнини;

(б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни киселини;

в) полиненаситени мастни киселини; в) полиненаситени мастни киселини;

г) полиоли; г) полиоли;

д) скорбяла; д) скорбяла;

(е) fibre; (е) фибри;

ж) протеини;

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1 от част А от приложение XI, и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2 от част А от 
приложение XI.

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1 от част А от приложение XI, и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2 от част А от 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Количеството белтъчини и транс-мазнини е важна информация за потребителите и 
поради това следва да се етикетира задължително. Също е важно да се прави 
разлика между изкуствени и натурални транс-мазнини, тъй като количеството на 
изкуствените транс-мазнини може да бъде регулирано от производителите.



PE431.137v01-00 54/128 AM\800408BG.doc

BG

Изменение 405
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

а) транс-мазнини;

б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни киселини;

в) полиненаситени мастни киселини; в) полиненаситени мастни киселини;

г) полиоли; г) полиоли;

д) скорбяла; д) скорбяла;

да) холестерол;

е) фибри;

ж) протеини;

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI,

за) други вещества, посочени в 
Регламент (ЕО) № 1925/2006.

Or. fr

Обосновка

Обозначаването на холестерола отделно от съдържащите го мазнини може да бъде 
от полза за потребителя. Заличените елементи са прибавени в член 29, параграф 1. 
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Изменение 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 29 параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

а) трансмастни киселини;

б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни киселини;

в) полиненаситени мастни киселини; в) полиненаситени мастни киселини;

г) полиоли; г) полиоли;

д) скорбяла; д) скорбяла;

е) фибри;

ж) протеини;

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1 от част А от приложение XI, и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2 от част А от 
приложение XI.

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1 от част А от приложение XI, и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2 от част А от 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Транс-мазнините, фибрите и белтъчините следва да бъдат включени в 
задължителното обявяване на хранителните стойности на задната страна на 
опаковката, и следователно да бъдат премахнати от този списък.
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Изменение 407
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва 
допълнителна информация за едно 
или повече от следните вещества или 
групи от вещества:

a) транс-мазнини; a) трансмастни киселини;
б) мононенаситени мастни киселини;
в) полиненаситени мастни киселини;
г) полиоли;
д) скорбяла;

б) мононенаситени мастни киселини;
в) полиненаситени мастни киселини;
г) полиоли;
д) скорбяла;

е) фибри; е)   фибри;
еа) различни захари;
еб)  сол;
ев)  холестерол;

ж) протеини;
з) минерали или витамини, изброени в
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, 
както е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

з) наличните в значителни 
количества минерали и витамини 
съгласно точка 1, част А, приложение 
XI, както е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.
за) други вещества съгласно 
Регламент (ЕО) № 1925/2006

Or. de

Обосновка

"Транс-мазнини" се замества с "трансмастни киселини". Добавя се холестерол.
Протеините бяха допълнени в член 29, параграф 1, буква б). 

Точният превод на английското понятие „sugars“ следва да гласи "захари". (вж. 
Директива 2001/111/ЕО относно някои захари).

Списъкът с хранителните вещества, които могат да бъдат включвани допълнително 
и доброволно в етикетирането за хранителни стойности, следва да бъде в 
съответствие с други правни разпоредби на ЕО (напр. Регламент (ЕО) № 1925/2006 
относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните). Поради 
това параграф 2 се допълва със съответното съдържание. 
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Изменение 408
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) полиоли не се отнася до българския текст

Or. de

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква ж 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) протеин заличава се

Or. en

Изменениe 410
János Áder

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

(ж) протеини; заличава се

Or. hu

Обосновка

Съдържанието на белтъчини е сред задължителните елементи, които се изискват за 
потребителите, страдащи от бъбречна недостатъчност. 
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Изменение 411
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Декларирането на количествата на 
вещества, които принадлежат към или 
са съставни за една от категориите от 
хранителни елементи, посочени в 
параграф 2, се изисква тогава, когато е 
налице хранителна и/или здравна 
претенция.

3. Декларирането на количествата на 
вещества, които принадлежат към или 
са съставни за една от категориите от 
хранителни елементи, посочени в 
параграф 2, се изисква тогава, когато е 
налице хранителна и/или здравна 
претенция във връзка с тях.

Or. en

Обосновка

По-ясна разпоредба.

Изменение 412
Antonyia Parvanova

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1  – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) №1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 

В случая с напитките, съдържащи  
повече от 1,2  обемни процента 
алкохол, задължителното обявяване 
на хранителните стойности се 
свежда единствено до енергийната 
стойност и количеството захари.
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доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Енергийната стойност следва да бъде обявена на етикетите на алкохолните 
напитки.

Изменение 413
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) №1576/89. Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 

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

хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Най-малко енергийната стойност следва винаги да се обявява и при алкохолните 
напитки.

Изменение 414
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилата за прилагане на обявяването 
на енергийната стойност и хранителните 
съставки по отношение на точността на 
обявените стойности, като разликите 
между обявените стойност и 
стойностите, установени по време на 
официални проверки, се разрешават в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 49, параграф 2.

Правилата за прилагане на обявяването 
на енергийната стойност и хранителните 
съставки по отношение на точността на 
обявените стойности, като разликите 
между обявените стойност и 
стойностите, установени по време на 
официални проверки, се разрешават в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Определянето на допустимото равнище на различия между обявените стойности и 
тези, установени в процеса на официалните проверки, ще бъде от решаващо значение 
за прилагането на регламента и поради това за него следва да се вземе решение в 
съответствие с процедурата по регулиране с контрол.



AM\800408BG.doc 61/128 PE431.137v01-00

BG

Изменение 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки или техните 
компоненти, посочени в параграф 1, се 
изразяват на 100 g или за 100 ml.

Or. en

Обосновка

Един общ положителен символ за хранителна стойност би помогнал на 
потребителите да определят най-здравословните възможности при закупуване на 
храни. Храна с етикет, носещ положителния символ за хранителна стойност, би 
могла например да съдържа по-малко мазнини, захари, сол и повече диетични фибри, 
отколкото храни от същия тип, които не носят символа. С помощта на 
положителния символ за хранителна стойност потребителите могат да избират по-
здравословни продукти само с един поглед в момента на покупката.

Изменение 416
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml. В допълнение, енергийната 
стойност и хранителните съставки 
могат да бъдат изразени за порция.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информацията за порция е далеч по-уместно за потребителите.  
За тях информацията за 100 g / 100 ml може да бъде както безсмислена, така и 
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заблуждаваща.   Освен това, когато информацията е представена за 100 g/100 ml, за 
потребителите е по-трудно да изчислят приеманите количества и съответно да си 
съставят здравословна и балансирана диета. 

Изменение 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Допълнително могат да бъдат 
посочени енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
съставки за порция. 
Когато храната е предварително 
опакована като единична порция, се 
посочват също така енергийната 
стойност и хранителните съставки, 
предвидени в параграф 1.
Когато се предоставя информация за 
порция, се посочва броят на 
съдържащите се в опаковката 
порции, като размерът на порцията е 
реалистичен, а информацията се  
представя или разяснява по начин, 
разбираем за средностатическия 
потребител. 

Or. en
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Обосновка

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks.

 The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. In 
addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out 
misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging 
has proved to be an unrealistic point of reference.)

Изменение 418
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Хранителните стойности за порция следва винаги да се посочват, дори и в допълнение 
към посочването за 100 g, за да не се затрудни сравняването на продуктите.
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Изменение 419
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или на 
100 ml и на порция. Ако е уместно, 
размерът на порцията се изразява
съобразно член 32, параграфи 2 и 3.

Or. en

Обосновка

Енергийните стойности и хранителните съставки винаги следва да се изразяват за 
100 g или за 100 ml, с цел избягване на заблуждаване на потребителя и позволяване на 
лесни сравнения между продуктите. В допълнение към това, на задната страна на 
опаковката следва да се предоставя информация и за порциите.

Изменение 420
George Lyon

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция. 
Допълнително могат да бъдат 
посочени енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
съставки за порция.
Когато храната е предварително 
опакована като единична порция, се 
посочват също така енергийната 
стойност и хранителните съставки, 
предвидени в параграф 1.
Когато се предоставя информация за 
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порция, се посочва броят на 
съдържащите се в опаковката 
порции, като размерът на порцията е 
реалистичен, а информацията се  
представя или разяснява по начин, 
разбираем за средностатическия 
потребител.
В сътрудничество със стопанските 
субекти в хранителната 
промишленост и компетентните 
органи на държавите-членки, 
Комисията разработва насоки за 
посочването на реалистични размери 
на порциите. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference
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Изменение 421
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Допълнително могат да бъдат 
посочени енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
съставки за опаковка. Това се отнася 
както за храни, предварително 
опаковани като единични порции, 
така и за опаковки, съдържащи 
няколко порции.

Or. en

Обосновка

Включването в етикета на информация „за опаковка” е конструктивно решение на 
сложния проблем за определяне на реалистичната големина на една порция, която е 
различна за различните хора и култури в Европа. Това също така ще сведе до минимум 
риска от предоставяне на заблуждаваща информация, поради разпространени 
вариации спрямо стандартните порции.  Предоставянето на информация „за 
опаковка” също така ще бъде стимул за хранителната индустрия да намали размера 
на опаковките, предвид борбата със затлъстяването.

Изменение 422
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 

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

100 ml и в допълнение, съобразно член 
32, параграфи 2 и 3, за порция.

Or. en

Обосновка

Стойностите на 100g /100 ml следва винаги да се придружават от съответните 
стойности за порция.

Изменение 423
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml и за порция, ако храната е 
предварително опакована като 
единична порция.

Or. en

Обосновка

Ако отделните порции са в самостоятелни опаковки (напр. като при киселите млека, 
сладкишите и др.), обявяването на енергийната стойност и хранителните съставки 
трябва да е във връзка с размера на порцията, тъй като това прави информацията 
по-разбираема за потребителите. Във връзка с изменението на член 32.

Изменение 424
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 



PE431.137v01-00 68/128 AM\800408BG.doc

BG

параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с новия параграф 2а за изразяването в порции.

Изменениe 425
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

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

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

Or. sv

Изменение 426
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g 
или за 100 ml, предоставяната 
информация може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен 
броят на порциите, съдържащи се в 
опаковката, и всички порции са 
напълно еднакви.
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Задължителното обявяване на 
хранителните стойности в главното 
зрително поле на елементите, 
посочени в член 29, параграф 1, букви 
а) и б), може да бъде изразено само в 
порции, ако храната е предварително 
опакована в единични порции и всички 
порции са еднакви или ако се касае за 
отделни единици, еднакви помежду 
си. 

Изразяването в главното зрително поле 
на елементите, посочени в член 29, 
параграф 1, букви а) и б), само в порции за 
храни, различни от тези, посочени в 
параграф 2, се определя от Комисията. 
Мерките, предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 49, 
параграф 3, до края на преходния период.

Or. fr

Обосновка

 За повечето продукти посочването на енергийната стойност за порция е много по-
полезно за потребителя, отколкото относително абстрактното посочване за 100 g. 
При все това определянето на размера на препоръчителните порции трябва да бъде 
хармонизирано, така че да е възможна лесна съпоставка между различни марки за 
един и същ вид продукт. 

Изменение 427
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция. 

3. Елементи от обявените хранителни 
стойности могат да се изразяват в 
проценти по отношение на приема, 
определен в част Б на приложение XI в 
съотношение за порция. Когато е 
предвидено, обявяването на витамините 
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Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

и минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Тъй като много храни не се консумират в количества от 100g/ml, е важно процентите 
по отношение на приема да бъдат изразени на базата на порция от съответния 
продукт. Това би позволило на потребителите да направят информиран избор по 
отношение на своя хранителен режим и да определят мястото на даден продукт във 
всекидневния си хранителен режим. 

Изменение 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Задължителното допълнително 
етикетиране за посочване на 
хранителните стойности се 
представя във вид на таблица, в 
която стойностите се изразяват в 
проценти по отношение на приема, 
определен в част Б на приложение XI за 
100 g или за 100 ml и, в съответствие 
с член 31, параграф 2, за порция. 
Когато е предвидено, етикетирането
за витамините и минералите също 
задължително се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Има основания да се изготвят правила относно евентуално доброволно допълнително 
етикетиране, за да се постигне определен стандарт в такива случаи и да се избегне 
възможното в противен случай заблуждаване на потребителя.
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Изменение 429
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Предвид това, че много храни не се консумират в количество от 100g/ml, е важно 
процентът на препоръчителния прием да бъде изразен в порция от продукта. Това 
дава възможност на потребителите да направят информиран избор на хранителен 
режим въз основа на индивидуалните си нужди и да оценят мястото на продукта в 
ежедневното хранене.

Изменение 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml 

3. Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.
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или за порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Изменение 431
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Равнищата на обявените 
хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката, определени в 
член 29, параграф 1, буква а), се 
посочват чрез многоцветна система 
за кодиране.
Цветовете зелено, жълто и червено 
посочват дали дадена храна е с ниско, 
средно или високо съдържание на 
съответните хранителни вещества. 
Тази информация се съобщава за 100g 
или за 100ml. Определянето на 
референтните стойности за високо, 
средно и ниско равнище на 
съдържание на тези вещества се 
извършва в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 49, параграф 3, въз 
основа на становище на Европейския 
орган за безопасност на храните.
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

Or. en
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Обосновка

Това изменение отразява изследванията, които сочат, че потребителите искат 
ограничена информация за хранителната стойност на лицевата страна на 
опаковката с елемент на тълкуване. Те предпочитат употребата на цветовете 
червено, жълто и зелено за посочване дали дадена храна е с високо, средно или ниско 
съдържание на съответните вещества. Определението за референтните количества 
за високо, средно или ниско съдържание следва да се установи посредством 
независимо научно становище, прието от ЕОБХ.

Изменение 432
George Lyon

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Има основания да се изготвят правила относно евентуално доброволно допълнително 
етикетиране, за да се постигне определен стандарт в такива случаи и да се избегне 
възможното в противен случай заблуждаване на потребителя.
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Изменение 433
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато обявените хранителни 
стойности включват проценти по 
отношение на приема, се използват 
процентите по отношение на приема, 
определени в приложение XI, като 
изчислените проценти могат да се 
представят само като част от 
обявените хранителни стойности на 
задната страна на опаковката.

Or. en

Обосновка

Това гарантира, че референтните стойности, определени от ЕОБХ могат да бъдат 
използвани.

Изменение 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Процентът на референтния прием е ценна информация за повечето потребители и 
поради това следва да се предоставя. Ако храната е предварително опакована като 
единична порция, на етикета следва да се посочва и хранителната стойност в порции.

Изменение 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.

3. Елементи от обявяването на 
хранителните стойности могат да 
бъдат изразявани в проценти по 
отношение на приема, определен в 
приложение XI, част Б за порция.

Or. en

Обосновка

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.
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Изменение 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности по отношение
на енергийна стойност, мазнини 
наситени мастни киселини, захар и 
сол се изразява допълнително по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или съобразно член 
31, параграф 2 за порция. Когато е 
предвидено, обявяването на витамините 
и минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в приложение XI, част A, 
точка 1.

Or. de

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда заедно с изменение 135, предложено от 
докладчика, в което се изисква уеднаквено посочване за порция. Етикетирането само 
с абсолютни стойности  за 100 g или за 100 ml следва да бъде допълнено от 
обозначаване в проценти, за да се сравни консумацията на даден продукт с 
препоръчителния  дневен прием и така да се осигури на потребителя допълнителна 
информация, тъй като много потребители не могат да преценят от абсолютни 
стойности дали дадена стойност е висока или ниска.

Изменениe 437
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 

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

Or. it

Обосновка

Системата за изразяване в проценти във връзка с изискванията за препоръчителния 
дневен прием не е съвсем ясна и може да заблуди потребителите.

Изменениe 438
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

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

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

Or. sv
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Изменение 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности, предвидено в 
член 29, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент, се разполага 
на лицевата страна на опаковката и:

а) се представя в главното зрително 
поле;

б) включва комбинация от изразите 
“високо”, “средно” и “ниско”;

в) включва кодиране със сигнални 
цветове: зелено, жълто и червено; и

г) включва процентно изражение на 
приема за порция, определен в 
приложение XI, част Б.

Броят порции в една опаковка е 
реалистичен и е ясно посочен в 
главното зрително поле.

Определянето на референтните 
стойности за високо, средно и ниско 
равнище на съдържание на тези 
хранителни съставки се установява 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, предвидена в член 49, 
параграф 3, въз основа на становище 
на Европейския орган за безопасност 
на храните. Информацията се 
представя за 100 g или за 100 ml за 
комбинацията от изрази „високо”, 
„средно” и „ниско” и кодиране със 
сигнални цветове: зелено (за ниско), 
жълто (за средно) и червено (за 
високо). 

Когато е предвидено, обявяването на 
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витамините и минералите също се 
изразява като процентно 
съотношение спрямо приема, посочен 
в приложение XI, част A, точка 1.

3a. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности, 
предвидено в член 29, параграфи 1 и 2, 
се разполага на задната страна на 
опаковката и се изразява за 100 g или 
за 100 ml и съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 – на порция.

Or. en

Обосновка

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
Изменение adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Изменение 440
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В срок от 6 месеца след влизането 
в сила на настоящия регламент и 
като се вземат предвид препоръките 
на Европейския орган за безопасност 
на храните, както и независимите 
изследвания, Комисията определя 
референтни стойности за приема на 
енергия и подбрани хранителни 
вещества, различни от витамини и 
минерали, които да се добавят в 
приложение XI, част Б. Тези мерки, 
предназначени за изменение на
несъществени елементи на 
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настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Стойностите, които в момента са предвидени в приложение XI, се различават от 
препоръките на органи, като Агенцията за стандарти на храните на Обединеното 
кралство или СЗО. В последното становище на ЕОБХ относно референтните 
стойности за хранителния режим (5 август 2009 г.) се прави извода, че не могат да се 
дадат препоръки за захарите поради липса на достатъчни данни. Поради това е 
разумно, преди да се установяват референтни стойности, които не са общоприети, 
да се преценяват научните резултати. 

Изменение 441
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини, 
посочени в член 29, параграф 1, буква 
б), се представя в съответствие с 
приложение ХIII, част Б.

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини 
и транс-мазнини, посочени в член 29, 
параграф 1, се представя в съответствие 
с приложение ХIII, част Б.

Or. en

Обосновка

Транс-мазнините следва да са част от задължителната информация за 
хранителните стойности, в допълнение към наситените мастни киселини и поради 
това следва да се премахнат от доброволните данни.
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Изменение 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини, 
посочени в член 29, параграф 1, буква 
б), се представя в съответствие с 
приложение ХIII, част Б.

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини 
и транс-мазнини, посочени в член 29, 
параграф 1, буква б), се представя в 
съответствие с приложение ХIII, част Б.

Or. en

Обосновка

Свързано е с изменението на член 29, параграф 1.

Изменениe 443
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

Член 32
Изразяване в порции

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g 
или за 100 ml съгласно член 31, 
параграф 2, информацията може да 
бъде изразена и в порции, 
количествено изразени на етикета, 
при условие че е посочен броят на 
порциите, съдържащи се в 
опаковката.
2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и 
само в порции, като храната е 

заличава се
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предварително опакована като 
единична порция.
3. Изразяването само в порции за 
храни, представяни в опаковки, 
съдържащи няколко порции от 
храната, които не са били 
предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. sv

Изменениe 444
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен броят 
на порциите, съдържащи се в 
опаковката.

1. Ако храната е предварително 
пакетирана в порции, включително 
индивидуални порции, в допълнение 
към обявяването на хранителните 
стойности за 100 g или за 100 ml 
съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета; в този случай трябва да бъде
посочен броят на порциите, съдържащи 
се в опаковката.

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

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

3. Изразяването само в порции за 
храни, представяни в опаковки, 

3. В сътрудничество със стопанските 
субекти в хранителната 
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съдържащи няколко порции от 
храната, които не са били 
предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

промишленост и компетентните 
органи на държавите-членки 
Комисията разработва насоки за 
посочване на реалистични размери на 
порциите. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. it

Обосновка

Това придава по-голяма яснота и по-тясно определение на въпросите, които трябва 
да бъдат разгледани по процедурата на комитология.

Изменение 445
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен
броят на порциите, съдържащи се в 
опаковката.

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията се изразява в порции на 
задната страна на опаковката с 
посочване на броя на порциите, 
съдържащи се в опаковката.

Or. en

Обосновка

Информацията трябва винаги да се посочва въз основа на 100 g или 100 ml с цел да се 
избегне подвеждане на потребителите. Това също така позволява ясни и лесни 
сравнения между отделни продукти. Допълнителна информация за порциите следва 
да се посочва на опаковката, тъй като тя може да помогне на някои потребители да 
преценят количествата на храната, която консумират.
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Изменение 446
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g 
или за 100 ml съгласно член 31, 
параграф 2, информацията може да 
бъде изразена и в порции, 
количествено изразени на етикета, 
при условие че е посочен броят на 
порциите, съдържащи се в 
опаковката.

заличава се

Or. en

Обосновка

Членът се заличава поради това, че порциите се заменят с израза „на опаковка” (вж. 
изменение 1).

Изменение 447
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Членът се заличава поради това, че порциите се заменят с израза „на опаковка” (вж. 
изменение 1).
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Изменение 448
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен броят 
на порциите, съдържащи се в 
опаковката.

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията трябва да бъде изразена 
и в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен броят 
на порциите, съдържащи се в 
опаковката.

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

2. При храни, които не са опаковани в 
единична порция, посочването на 
хранителните стойности за порция 
трябва да бъде „за парче/единица“ или 
с друго разбираемо за потребителя 
обозначение, като например „за 
супена лъжица“, „за чаена лъжичка“ 
или за „чаена чаша“.

Or. de

Обосновка

Наред с посочването на хранителните стойности за 100 g или за 100 ml, трябва 
винаги да се обозначава и количеството им за порция и това трябва да е лесно 
разбираемо за потребителите.

Изменение 449
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено 
само в порции, ако храната е в 
опаковки, съдържащи няколко 
отделно опаковани порции, и особено 
в случаите, когато нетното тегло е 
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под 100g/100ml.

Or. en

Обосновка

Видът и естетиката на подаръчните опаковки, съдържащи шоколадови бонбони или 
пралинови продукти за празнични случаи, като например за деня на майката, биха 
били увредени, ако задължителната информация за хранителната стойност е 
указана върху предната част на опаковката.

Изменение 450
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изразяването само в порции за 
храни, представяни в опаковки, 
съдържащи няколко порции от 
храната, които не са били 
предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3.

3. Ако храната е опакована в повече 
от една малки опаковки, поставени в 
по-голяма опаковка, енергийните 
стойности и хранителните съставки 
се определят от размера на 
съответната опаковка, върху която е 
посочена информацията, независимо 
от това, че ще има разлика между 
информацията на външната и на 
вътрешната опаковка.

Or. en

Обосновка

Ако външната опаковка е отворена или евентуално унищожена, потребителят 
разполага с обявяването на хранителните стойности върху предварително 
опакованите порции. Порциите ще са ясно обявени и така ще се предотврати 
подвеждането на потребителите.
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Изменение 451
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните стойности 
може да бъде извършено и по други 
начини, при условие че са спазени 
следните съществени изисквания:

1. В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните стойности 
и допълнителните форми на 
информация за хранителните 
стойности може да бъде извършено и 
по други начини, при условие че са 
спазени следните съществени 
изисквания:

а) начинът на изразяване е насочен към 
улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или значението 
на храната към енергийното или 
хранително съдържание на хранителния 
режим; и

а) начинът на изразяване е насочен към 
улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или значението 
на храната към енергийното или 
хранително съдържание на хранителния 
режим; и

б) изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или 
при липса на такъв — на общоприети 
научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки; и

 б) изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или 
при липса на такъв — на общоприети 
научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки; и 

в) подкрепя се от доказателство за 
разбирането и използването на 
представянето на информацията от 
средностатистическия потребител.

в) подкрепя се от доказателство за 
разбирането и използването на 
представянето на информацията от 
средностатистическия потребител.

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

2. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 49, параграф 3, 
Комисията определя условията за 
използване на тези допълнителни 
начини на изразяване. Критериите са 
основани на научни познания относно 
начина на хранене и храната, както и 
на тяхната връзка със здравето. При 
определяне на критериите 
Комисията изисква от Органа да 
предостави в срок от 12 месеца 
съответна научна препоръка.
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Or. en

Обосновка

Следва да бъдат позволени допълнителни начини за изразяване на информацията за 
хранителните стойности. Въпреки това на равнището на ЕС следва да бъдат 
договорени условията за използване на такива форми на изразяване.

Изменение 452
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните стойности 
може да бъде извършено и по други 
начини, при условие че са спазени 
следните съществени изисквания:

1. В допълнение към начините на 
изразяване по член 29, параграфи 1 и 2,
член 31, параграфи 2 и 3, обявяването на 
хранителните стойности може да бъде 
извършено и по други начини, при 
условие че са спазени следните 
съществени изисквания:

а) начинът на изразяване е насочен 
към улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или 
значението на храната към 
енергийното или хранително 
съдържание на хранителния режим;
и

а) допълнителният начин на 
изразяване съответства на най-
добрите практики (съгласно 
определението в настоящия 
регламент);

б) изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или 
при липса на такъв – на общоприети 
научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки; и

б) начинът на изразяване е насочен 
към улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или 
значението на храната към 
енергийното или хранително 
съдържание на хранителния режим;

в) подкрепя се от доказателство за 
разбирането и използването на 
представянето на информацията от 
средностатистическия потребител.

в) изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или 
при липса на такъв – на общоприети 
научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки; и
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ва) се подкрепя от резултати от 
независимо проучване сред 
потребителите, което показва, че 
средният потребител разбира начина 
на изразяване.

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

2. Допълнителните форми на 
изразяване, посочени в параграф 1, се 
установяват и Комисията се 
уведомява за тях. Комисията 
предоставя на обществеността тази 
подробна информация за 
националните схеми, включително 
чрез специално посветена на тях 
страница в интернет.

Or. en

Обосновка

Това гарантира, че всякакви допълнителни начини на изразяване ще се допускат, само 
ако са подкрепени от независимо проучване сред потребителите.

Изменение 453
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните 
стойности може да бъде извършено и 
по други начини, при условие че са 
спазени следните съществени 
изисквания:
а) начинът на изразяване е насочен 
към улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или 
значението на храната към 
енергийното или хранително 
съдържание на хранителния режим; 
и 

заличава се
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б) изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или 
при липса на такъв — на общоприети 
научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки; и
в) подкрепя се от доказателство за 
разбирането и използването на 
представянето на информацията от 
средностатистическия потребител.
2. Допълнителните форми на 
изразяване, посочени в параграф 1, се 
набелязват в националната схема по 
член 44.

Or. fr

Обосновка

Членове 31 и 34 вече предвиждат необходимите мерки и освен това е препоръчително 
националните разпоредби да се избягват. 

Изменение 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните стойности 
може да бъде извършено и по други
начини, при условие че са спазени 
следните съществени изисквания:

(1) В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните стойности 
може да бъде извършено и по графични
начини, при условие че са спазени 
следните съществени изисквания:

а) начинът на изразяване е насочен към 
улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или значението 
на храната към енергийното или 
хранително съдържание на хранителния 
режим; и

a) начинът на изразяване е насочен към 
улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или значението 
на храната към енергийното или 
хранително съдържание на хранителния 
режим; и

б) изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или
при липса на такъв — на общоприети 

б) изразяването се основава на 
референтен прием съгласно част Б на 
приложение ХІ в съотношение за 100 
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научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки; и

g или за 100 ml. Ако един продукт е 
предварително опакован като 
единична порция или се продава в 
количества по-малки от 100 g/ml, 
посочването на хранителните 
стойности е за порция. При липса на 
такъв — на общоприети научни съвети 
относно приема на енергийни стойности 
или хранителни съставки; и

в) подкрепя се от доказателство за 
разбирането и използването на 
представянето на информацията от 
средностатистическия потребител.

в) подкрепя се от доказателство за 
разбирането и използването на 
представянето на информацията от 
средностатистическия потребител.

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

(2) Пример за графично представяне е 
включен в част Г на приложение ХІІІ.

Or. de

Обосновка

Графичното представяне може да допринесе много за по-доброто разбиране на 
етикетирането на хранителните стойност от потребителя.

Изменение 455
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Допълнителните форми на 
изразяване, посочени в параграф 1 се 
определят от Комисията въз основа 
на научните данни за храненето и 
неговото въздействие върху здравето. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3. 

Or. de
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Обосновка

Следва да се допускат допълнителни форми на предоставяне на информация за 
хранителния състав, но те трябва да отговарят на валидни за цяла Европа условия.

Изменение 456
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 34 – параграфи 2-6

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и по 
целесъобразност в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и по 
целесъобразност в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

Когато обявяването на 
хранителните стойности не 
фигурира в главното зрително поле, 
то се представя в таблична форма с 
подравнени цифри, ако 
пространството го позволява. Когато 
пространството не позволява такова 
подравняване, обявяването се 
представя в линеен вид.
3. Ако задължителното обявяване на 
хранителните стойности е представено 
заедно с обявяването на хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, редът на представяне на енергийната 
стойност и хранителните съставки, 
включени в обявяването, е редът, 
предвиден в част В от приложение XIII.

3. Ако задължителното обявяване на 
хранителните стойности е представено 
заедно с обявяването на хранителните 
съставки, посочени в член 29, 
параграф 2, редът на представяне на 
енергийната стойност и хранителните 
съставки, включени в обявяването, е 
редът, предвиден в приложение XIII, 
част В.

4. В случай че енергийната стойност или 
хранителната(ите) съставка(и) в даден 
продукт са незначителни, обявяването 
на хранителните стойности за тези 
елементи може да бъде заменено с израз 
от типа „Съдържа незначителни 
количества …“ в близост до 
обявяването на хранителните стойности.

4. В случай че енергийната стойност или 
хранителната(ите) съставка(и) в даден 
продукт са незначителни, обявяването 
на хранителните стойности за тези 
елементи може да бъде заменено с израз 
от типа „Съдържа незначителни 
количества …“ в близост до 
обявяването на хранителните стойности.

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

други форми за представяне на 
обявяването на хранителните стойности 
могат да бъдат използвани, при 
условие че са изпълнени следните 
съществени изисквания:

а) тези форми на представяне не са 
заблуждаващи за потребителя; и

а) другата форма на представяне
съответства на най-добрите 
практики (съгласно определението в 
настоящия регламент); и

б) необходимо е да е налице 
доказателство за възприемането на 
подобни форми от 
средностатистическия потребител.

б) тези форми на представяне не са 
заблуждаващи за потребителя; и

ба) налице е независимо проучване 
сред потребителите, резултатите 
от което показват, че другата форма 
на представяне се разбира по-добре от 
средния потребител в държавата-
членка, в която тя следва да се 
използва.

6. Правилата, отнасящи се до други
аспекти от представянето на 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочените в параграф 5, 
могат да се определят от Комисията. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

6. Правилата, отнасящи се до други 
аспекти от представянето на 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочените в параграф 6, 
могат да се определят от Комисията.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
6a. Другите форми на представяне, 
посочени в параграф 5, се установяват 
и Комисията се уведомява за тях. 
Комисията може да предостави на 
обществеността тази подробна 
информация, включително чрез 
специална страница в интернет.

Or. en

Обосновка

Това изменение позволява да бъдат приети други форми на представяне, ако това не 
подвежда потребителя и ако има убедителни доказателства за това, че тази форма 
на представяне се разбира по-добре от потребителите. То също така гарантира 
уведомяването както на Комисията, така и на обществеността за всяко 
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допълнително представяне.

Изменение 457
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2 и 2а, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят заедно 
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.
1а. Данните, посочени в параграф 1, 
трябва да се представят в рамка, 
разположена в долната дясна част на 
лицевата страна на опаковката, с 
размер на шрифта 1,5 mm и по 
графичен начин, представящ  
хранителните стойности  в процент 
от препоръчителния прием, посочен в 
приложение XI, част Б, изразен в kcal 
на 100g/ml или по целесъобразност - в 
порции.
Това графично представяне не би 
трябвало да се прилага за хранителни 
продукти, чиято най-голяма лицева 
страна на опаковката е с повърхност 
под 80 cm².

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и по 
целесъобразност в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

2. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности и това на 
елементите, посочени в член 29, 
параграф 2, се поставят заедно на едно 
място и по целесъобразност, по 
отношение на елементите, посочени 
в член 29, параграф 2, в реда на 
представяне, предвиден в част В на 
приложение XIII. 

Когато обявяването на хранителните Това обявяване на хранителните 
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стойности не фигурира в главното 
зрително поле, то се представя в 
таблична форма с подравнени цифри, 
ако пространството го позволява. 
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 
представя в линеен вид.

стойности се представя в таблична 
форма с подравнени цифри, ако 
пространството го позволява. Когато 
пространството не позволява такова 
подравняване, обявяването се представя 
в линеен вид.

3. Ако задължителното обявяване на 
хранителните стойности е 
представено заедно с обявяването на 
хранителните съставки, посочени в 
член 29, параграф 2, редът на 
представяне на енергийната 
стойност и хранителните съставки, 
включени в обявяването, е редът, 
предвиден в част В от приложение 
XIII.
4. В случай че енергийната стойност или 
хранителната(ите) съставка(и) в даден 
продукт са незначителни, обявяването 
на хранителните стойности за тези 
елементи може да бъде заменено с израз 
от типа „Съдържа незначителни 
количества …“ в близост до 
обявяването на хранителните стойности.

4. В случай че енергийната стойност или 
хранителната(ите) съставка(и) в даден 
продукт са незначителни, обявяването 
на хранителните стойности за тези 
елементи може да бъде заменено с израз 
от типа „Съдържа незначителни 
количества …“ в близост до 
обявяването на хранителните стойности. 
В случай че енергийната стойност 
или наличието на една или повече 
хранителни съставки в даден продукт 
са равни на нула, обявяването на 
хранителните стойности за тези 
елементи може да бъде заменено с 
израз от типа „Не съдържа …“ в 
близост до обявяването на 
хранителните стойности, ако те се 
обявяват.

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности може да 
бъде използвано съгласно национална 
схема по член 44, при условие че са 
изпълнени следните съществени 
изисквания:
а) тези форми на представяне не са 
заблуждаващи за потребителя; и
б) необходимо е да е налице 
доказателство за възприемането на 
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подобни форми от 
средностатистическия потребител.
6. Правилата, отнасящи се до други
аспекти от представянето на 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочените в параграф 5,
могат да се определят от Комисията. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

6. Правилата, отнасящи се до аспекти от 
представянето на обявяването на 
хранителните стойности, и по-
специално тези, които са свързани с 
параграф 1а, би трябвало да се 
определят от Комисията. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. fr

Изменение 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
същото зрително поле. Те се 
представят в следния ред: енергийна 
стойност, белтъчини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието на 
захари, мазнини, наситени мастни 
киселини, фибри и натрий. 

Там, където мястото позволява, тези 
данни се представят в таблична 
форма с подравнени цифри. Когато 
мястото не позволява това, 
обявяването се представя в линеен 
вид.
В допълнение, енергийната стойност, 
посочена в член 29, параграф 1, 
буква а), и процентите по отношение 
на референтните стойности за 
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приема на енергия, посочени в член 31, 
параграф 3, алинея 1, се разполагат в 
главното зрително поле съгласно 
член 32, параграфи 2 и 3. Те се 
изразяват за порция. 

Or. en

Обосновка

Енергийната стойност представлява ключова информация за потребителите, когато 
избират хранителен продукт, с оглед поддържането на здравословно телесно тегло. 
Поради тази причина енергийната стойност и процентите по отношение на 
референтните стойности за приема на енергия следва да бъдат разположени на 
лицевата страна на опаковката. Предвид това, че представянето за 100g/ml вече е 
включено в таблицата за задължително обявяване на хранителните стойности, на 
лицевата страна на опаковката енергийната стойност следва да бъде изразена за 
порция. Това ще позволи на потребителите да направят осведомен избор за режима 
на хранене въз основа на индивидуалните си потребности, тъй като ще получават 
фактическа информация с един поглед и ще могат да ценят мястото на продукта в 
техния ежедневен хранителен режим.

Изменение 459
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

1. Всички данни на етикетите следва да бъдат представени заедно в едно и също 
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зрително поле. Вече повече от 30 години потребителите са свикнали с това, че 
цялата релевантна информация е разположена на задната страна на опаковката.

2. Опростяване

Изменение 460
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Данните, посочени в член 29, 
параграф 1, буква a), се включват в 
главното зрително поле. Те се 
представят заедно под формата на 
таблица и в следния ред: енергийна 
стойност, мазнини, наситени мастни 
киселини, захари и сол.

Or. en

Обосновка

С цел поясняване и опростяване.

Изменение 461
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 

1. Данните, посочени в член 31, 
параграфи 1 и 2, свързани с 
обявяването на хранителните стойности, 
се включват в едно и също зрително 
поле като едно цяло, на едно и също 
място в таблична форма.
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заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

Задължителните данни се представят 
в следния ред: енергийна стойност, 
количествата мазнини, наситени мастни 
киселини, сол и захари. Допълнителна 
доброволно посочена информация се 
представя в реда, посочен в 
приложение XIII.

Or. de

Обосновка

Не е необходимо данните да са  в главното зрително поле . Заинтересованият 
потребител може да прочете данните и когато  се намират на друго място. Следва 
обаче да се приеме правило, данните да са в таблична форма. 

Изменение 462
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват на 
лицевата страна на опаковката. По 
целесъобразност те се представят заедно 
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, мазнини, наситени 
мастни киселини, захари и сол.

Or. en

Обосновка

В съответствие с измененията на член 29, параграф 1, буква а). 
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Изменение 463
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Следните данни, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле: енергийна 
стойност, количествата мазнини, 
наситени мастни киселини, захари и 
сол. Те се представят заедно в ясен 
формат, в реда, посочен по-горе.

Or. en

Обосновка

В съответствие с измененията на член 29, параграф 1, буква а). 

Изменение 464
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Данните, посочени в член 31, 
параграфи 1 и 2, свързани с 
обявяването на хранителните стойности 
се включват в едно и също зрително 
поле като едно цяло, на едно и също 
място в таблична форма.
Задължителните данни се представят 
в следния ред: енергийна стойност, 
протеини, фибри, мазнини, като 
специално се посочи съдържанието на 
наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари, сол.
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Допълнителна доброволно посочена 
информация се представя в реда, 
посочен в приложение XIII.

Or. de

Обосновка

Данните за енергийната стойност и  хранителните съставки не е необходимо да се 
представят в главното зрително поле, но трябва да са представени заедно и в ясен 
формат. 

Изменение 465
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Обозначаването на енергийното 
съдържание в kcal върху етикета, 
посочено в член 29, параграф 1, буква 
а) и приложение XI, част Б, се 
включва допълнително в 
представянето съгласно член 34,
параграф 1 на 100g/ml, и по 
целесъобразност - за порция съгласно 
член 31, параграф 2, върху лицевата 
страна на опаковката, на добре 
видимо място, с четлив шрифт и в 
рамка.

Or. de

Обосновка

Eine der wichtigsten Informationen über Lebensmittel ist der Energiegehalt. Dieser sollte 
daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in auffälliger 
Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick erfassen 
kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen Produkten, auch z. 
B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine Angabe. „rechts unten“ 
nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen Interpretationen zwischen den 
Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.



PE431.137v01-00 102/128 AM\800408BG.doc

BG

Изменение 466
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Задължителното обозначаването 
на енергийното съдържание върху 
етикета в kcal, посочено в член 29, 
параграф 1, буква а) и приложение XI, 
част Б, се включва допълнително в 
представянето съгласно член 34, 
параграф 1 за 100g/ml и за порция 
съгласно член 31, параграф 2, долу 
вдясно върху лицевата страна на 
опаковката, с размер на шрифта 3 мм 
и в рамка.

Or. de

Обосновка

Енергийната стойност следва  да се повтаря на лицевата страна на опаковката при 
всички продукти, без изключение, на едно и също място и ясно забележимо, така че 
потребителите да го забележат от пръв поглед.

Изменение 467
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. На гърба на опаковката се указват 
следните данни, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности: 
въглехидрати, белтъчини, изкуствени 
и естествени транс-мазнини. Те се 
представят заедно в ясен формат, в 
реда, посочен по-горе. 

Or. en
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Обосновка

Количеството на белтъчините и транс-мазнините представлява важна информация 
за потребителите и поради това следва задължително да се указва на обратната 
страна на опаковката. Също така е важно да се прави разлика между изкуствени и 
естествени транс-мазнини, тъй като количеството на изкуствените транс-мазнини 
може да бъде регулирано от производителите.

Изменение 468
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда заедно с изменение 135, предложено от 
докладчика. Данните за калориите са най-важната информация за потребителя. 
Трябва да се допуска производителите да посочват тези данни за 100 g/ml или за 
порция на лицевата страна на опаковката, ако желаят.

Изменение 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на храните, определени в 
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Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 
3 май 1989 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-
членки относно храни, предназначени 
за специфична хранителна употреба и 
специфичните директиви, посочени в 
член 4, параграф 1 на тази директива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 470
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В приложение ХІІІа се определят 
категориите продукти, за които е 
задължително обявяването на 
хранителните стойности 
посредством многоцветна система за 
кодиране. 
За продукти, които попадат в една 
от тези категории, равнищата на 
обявените хранителни стойности на 
лицевата страна на опаковката, 
определени в член 1, се посочват чрез 
многоцветна система за кодиране. 
Цветовете зелено, жълто и червено, 
отнасящи се за съдържание на 100 g 
или 100 ml, указват дали дадена храна 
е с ниско, средно или високо 
съдържание на съответните 
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хранителни съставки. 
За тази цел, преди датата на 
прилагане на членове 29-34 и въз 
основа на становище на Европейския 
орган за безопасност на храните, се 
определят референтните равнища, 
които указват високо, средно и ниско 
съдържание на съответните 
хранителни съставки. 
Тези мерки, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Резултатите от проучване сред потребителите сочат, че използването на 
многоцветна система при силно преработени продукти е най-подходящо за бързия и 
осведомен избор на потребителите.

Изменение 471
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и по 
целесъобразност в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

(2) Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и по 
целесъобразност в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

Когато обявяването на хранителните 
стойности не фигурира в главното 
зрително поле, то се представя в 
таблична форма с подравнени цифри, 
ако пространството го позволява. 
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 

Когато обявяването на хранителните 
стойности не фигурира в главното 
зрително поле, то се представя в 
таблична форма с подравнени цифри, 
ако пространството го позволява. 
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 
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представя в линеен вид. представя в линеен вид.
Когато обявяването на 
хранителните стойности за 
посочените в приложение ІV храни е 
задължително поради данните за 
хранителните стойности или 
здравето, обявяването на 
хранителните стойности не е 
необходимо да се намира в главното 
зрително поле.

Or. de

Обосновка

Необходимостта задължителното обявяване на хранителните стойности да се 
намира в главното зрително поле не е приложимо за малки опаковки (напр.продукти 
на базата на дъвка).  Когато при посочените в приложение ІV храни се предоставят 
данни за хранителните стойности и здравето, следва да не е необходимо обявяването 
на хранителните стойности да бъде в главното зрително поле.

Изменение 472
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и по 
целесъобразност в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и по 
целесъобразност в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

Когато обявяването на хранителните 
стойности не фигурира в главното 
зрително поле, то се представя в 
таблична форма с подравнени цифри, 
ако пространството го позволява. 
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 
представя в линеен вид.

Когато обявяването на хранителните 
стойности не фигурира в главното 
зрително поле, то се представя в 
таблична форма с подравнени цифри, 
ако пространството го позволява. 
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 
представя в линеен вид.

Когато обявяването на 
хранителните стойности за 
посочените в приложение ІV храни е 
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задължително поради данните за 
хранителните стойности или 
здравето, обявяването на 
хранителните стойности не е 
необходимо да се намира в главното 
зрително поле.

Or. de

Обосновка

За храните, посочени в приложение IV, не е необходимо обявяване на хранителните 
стойности, тъй като те не съдържат значителни количества от хранителните 
стойности, предмет на регалмента. Съгласно член 7 на Регламент (ЕО) № 1924/2006 
и член 17, параграф 3 на настоящото предложение за всички храни, включително 
посочените в приложение IV, е необходимо обявяване на хранителните стойности по 
отношение на хранителните стойности, посочени в член 29, параграфи 1 и 2, когато 
се предоставят данни за хранителните стойности или за здравето. Обявяване на 
хранителните стойности в главното зрително поле не е приложимо за малки 
опаковки.

Изменение 473
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и 
по целесъобразност в реда на 
представяне, предвиден в част В на
приложение XIII.
Когато обявяването на хранителните 
стойности не фигурира в главното 
зрително поле, то се представя в 
таблична форма с подравнени цифри, 
ако пространството го позволява. 
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 
представя в линеен вид.

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
1, буква б) и член 29, параграф 2, се 
разполага изцяло на гърба на 
опаковката и в реда на представяне, 
предвиден в приложение XIII, част В. 
Обявяването на хранителните 
стойности се представя в таблична 
форма с подравнени цифри, ако 
пространството го позволява. Когато 
пространството не позволява такова 
подравняване, обявяването се представя 
в линеен вид.

Or. en
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Обосновка

С цел поясняване и опростяване.

Изменение 474
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и по 
целесъобразност в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и по 
целесъобразност в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

Когато обявяването на хранителните 
стойности не фигурира в главното 
зрително поле, то се представя в 
таблична форма с подравнени цифри, 
ако пространството го позволява. 
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 
представя в линеен вид.

Когато обявяването на хранителните 
стойности не фигурира в главното 
зрително поле, то се представя в 
таблична форма с подравнени цифри, 
ако пространството го позволява. 
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 
представя в линеен вид.
Когато обявяването на 
хранителните стойности за 
посочените в приложение ІV храни е 
задължително поради данните за 
хранителните стойности или 
здравето, обявяването на 
хранителните стойности не е 
необходимо да се намира в главното 
зрително поле.

Or. de

Обосновка

Необходимостта задължителното обявяване на хранителните стойности да се 
намира в главното зрително поле не е приложимо за малки опаковки (напр.продукти 
на базата на дъвка).  Когато при посочените в приложение ІV храни се предоставят 
данни за хранителните стойности и здравето, следва да не е необходимо обявяването 
на хранителните стойности да бъде в главното зрително поле.
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Изменение 475
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф
2, се поставят заедно на едно място и 
по целесъобразност в реда на 
представяне, предвиден в част В на 
приложение XIII.

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, 
параграфи 1 и 2, се разполага изцяло на 
едно място и по целесъобразност в реда 
на представяне, предвиден в част В на 
приложение XIII.

Or. en

Обосновка

В съответствие с измененията на член 29.

Изменение 476
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако задължителното обявяване на 
хранителните стойности е 
представено заедно с обявяването на 
хранителните съставки, посочени в 
член 29, параграф 2, редът на 
представяне на енергийната 
стойност и хранителните съставки, 
включени в обявяването, е редът, 
предвиден в част В от приложение 
XIII.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължителното обявяване на хранителните стойности трябва да бъде повторено 
на гърба на опаковката заедно с обявяваните по желание хранителни съставки, така 
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че да се приложи разпоредбата на изменения член 34, параграф 2.

Изменение 477
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че енергийната стойност или 
хранителната(ите) съставка(и) в даден 
продукт са незначителни, обявяването 
на хранителните стойности за тези 
елементи може да бъде заменено с израз 
от типа „Съдържа незначителни
количества …“  в близост до 
обявяването на хранителните стойности.

4. В случай че енергийната стойност или 
хранителната(ите) съставка(и) в даден 
продукт са нулеви или незначителни, 
обявяването на хранителните стойности 
за тези елементи може да бъде заменено 
с израз от типа „Не съдържа
значителни количества …“  в близост 
до обявяването на хранителните 
стойности.

Or. ro

Обосновка

Енергийната стойност на някои продукти е нулева или близка до нула (напр. 
минерални води с подсладители, кока кола лайт).  В тези случаи производителите 
могат само да посочат незначителното количество хранителни съставки, които се 
съдържат в продукта, вместо да изготвят цялостно описание.  

Изменение 478
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Пет години след влизането в сила 
на настоящия регламент, Комисията 
представя доклад за оценка на 
формата на представяне, описана в 
параграфи 1-6.

Or. en
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Обосновка

Формите на представяне на информацията трябва да бъдат оценени, с цел 
установяване на техните предимства и недостатъци.

Изменениe 479

Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Глава V – заглавие

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

Доброволна информация за храните Задължително етикетиране на 
произхода

Or. it

Изменение 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случаите когато информацията за 
храните, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
е добре четлива.

Or. en

Обосновка

Ако бъде изискано доброволно предоставяната информация да бъде представяна по 
същия начин, както за продуктите, за които се прилагат задължителни правила, е 
много вероятно производителите да престанат да я предоставят доброволно. По 
този начин резултатът от настоящото предложение ще бъде потребителите да 
получават по-малко информация, отколкото в момента.
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Изменение 481
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 35 – параграфи 1 и 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случаите когато информацията за
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
е в съответствие със съответните 
специфични изисквания, определени в 
настоящия регламент. Когато се 
представя информация съгласно 
членове 9 и 10 или при доброволно 
предоставяне на информация за 
храни, които не са предварително 
опаковани, тя е в съответствие с 
националното законодателство 
съгласно член 13, параграф 4 и член 41.
1а. Доброволната информация не 
може да бъде представяна за сметка 
на разполагаемото пространство за 
задължителна информация.

Or. en

Обосновка

The Изменение aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.
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Изменение 482
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случаите когато информацията за
храните, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация
трябва да е в съответствие със 
съответните изисквания, определени в 
настоящия регламент, и по-специално с 
изискванията по член 7.

Or. en

Обосновка

Главното основание за схемите за доброволно предоставяне на информация е член 7 
относно практиките на обективно информиране.

Изменение 483
Holger Krahmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Без да се засяга член 35, параграф 
1, може да продължи да се допуска 
предоставянето на допълнителна 
доброволна информация относно 
хранителните стойности за 
определени целеви групи, например 
деца, стига тези специфични 
препоръчителни стойности да са 
научно доказани, да не заблуждават 
потребителите и да не противоречат 
на общите условия на настоящия 
регламент. 

Or. de
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Обосновка

Препоръчителните стойности съгласно приложение ХІ, част В се отнасят за 
средностатистическо възрастно лице. Отклоняващи се препоръчителни стойности 
за продукти, предназначени за специална целева група, като например деца, които вече 
са въведени и научно доказани от промишлеността, би следвало да продължават да се 
допускат.

Изменение 484
Glenis Willmott

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато някои от данните, 
посочени в член 9, или елементи от 
тях се представят на доброволна 
основа за храни, които не са 
предварително опаковани, 
предоставените данни или елементи 
съответстват на съответните 
специфични изисквания, установени в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информация за хранителната стойност на храни, които не са 
предварително опаковани, и храни, които се продават в рамките на кетъринг, става 
все по-разпространено. Необходима е гъвкавост по отношение на начина на 
предоставяне на информацията за храни, които не са предварително опаковани, 
поради разнообразието на условията на кетъринг и физическата среда, която 
диктува по какъв начин може да се представя информацията за хранителната 
стойност. Необходимо е регламентът да дава възможност на предприятията за 
кетъринг при желание да предоставят доброволно информация за калоричната 
стойност на порция.
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Изменение 485
Carl Schlyter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Цялата информация, свързана със 
схемите за доброволно предоставяне 
на информация, като например 
залегналите в тях критерии и научни 
проучвания, трябва да бъде направена 
публично достояние.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е важна за осигуряването на прозрачност.

Изменение 486
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, като 
Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета 
от 20 март 2006 г. относно 
селскостопански и хранителни 
продукти с традиционно специфичен 
характер и Регламент (ЕО) № 
510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. 
относно закрилата на географски 
указания и наименования за произход 
на земеделски продукти и храни, 
параграф 4 се прилага, когато страната 
на произход или мястото на произход на 
дадена храна е доброволно обозначено, 
за да информира потребителите, че
дадена храна е с произход или идва от 
Европейската общност или дадена 



PE431.137v01-00 116/128 AM\800408BG.doc

BG

страна или място. В тези случаи на 
етикета се изписва „произведено в ЕС 
(държава-членка)”. Допълнително 
може да се посочи наименование на 
регион на произход. Такива доброволни 
посочвания на страна или регион на 
произход не възпрепятстват 
вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Посочването на регион на произход съответства на желанието на много 
потребители за обозначаване на регионалните специалитети. Обозначението 
„произведено в ЕС“ показва съответствието с релевантното общностно 
законодателство в областта на храните и с това може да представлява информация, 
която да е от интерес за потребителите. 

Освен това вътрешният пазара не бива да бъде възпрепятстван от въвеждането на 
такова посочване на страната или региона на произход.

Изменениe 487
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

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

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

Or. it
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Изменение 488
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

При посочването на произхода следва да може да бъде добавено междинно равнище 
между страна и място.

Изменение 489
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността и в 
допълнение към изискванията на член 
9, параграф 1, буква и), параграфи 3 и 4
се прилагат, когато информацията за
страната на произход или мястото на 
произход на дадена храна е доброволно 
обозначена, за да информира 
потребителите, че дадена храна е с 
произход или идва от Европейската 
общност или дадена страна или място.
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Or. en

Обосновка

В допълнение към задължителните изисквания съгласно член 9, параграф 1, буква и), в 
случаите, когато се предоставя информация за държавата на произход на 
съставките на хранителни продукти, тази информация следва да съответства на 
изискванията на член 35, параграф 2.

Изменение 490
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността и по-
специално с Регламент (EО) № 
509/2006 и Регламент (EО) № 510/2006 
на Съвета от 20 март 2006 г. и 
разпоредбите на член 9, параграф 1, 
буква иа), параграфи 3 и 4 се прилагат, 
когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна е 
доброволно обозначено, за да 
информира потребителите, че дадена 
храна е с произход или идва от 
Европейската общност или дадена 
страна или място. В тези случаи на 
етикета се изписва „произведено в ЕС 
(държава-членка)”. Допълнително 
може да се посочи наименованието на 
регион.

Or. en

Обосновка

Посочването на регион на произход съответства на желанието на много 
потребители за обозначаване на регионалните специалитети. Етикетирането на 
продукт с „Произведено в ЕС”(държава-членка) показва съответствие със 
законодателството на Общността за храните и по този начин може да 
представлява информация, която да е от интерес за потребителите, включително и 
тези извън Общността.
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Изменение 491
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 35 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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 тези съставки се 
обозначава.

3. Информацията за произхода се 
посочва, ако другите данни за 
хранителния продукт са 
заблуждаващи или неверни.

4. По отношение на месо, различно от 
говеждо или телешко, посочването на 
страната на произхода или мястото 
на произхода 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.

Or. fr

Обосновка

С тази нова формулировка регламентът би бил в съответствие с Регламент 834/2007 
за биологичните продукти и би дал възможност за предупреждаване на 
потребителите, когато други данни ги подвеждат. Следователно няма излишна 
информация, която би попречила на четливостта на други данни с по-важен 
характер.
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Изменение 492
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Обозначаването на страната на произход на птиче и друго месо следва да бъде 
задължително. Поради това член 35, параграф 4, посочващ изискванията, които се 
прилагат за доброволно посочване на страната на произход за месо, вече не са 
релевантни. Съответните разпоредби са добавено в член 9, параграф 1, буква i).

Изменение 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 494
George Lyon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 495
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Правилата за прилагане, отнасящи се 
до условията и критериите за употреба 
на данни, които са предоставени 

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

доброволно съгласно параграфи 1-5, 
могат да се установяват от Комисията. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3. 

Or. en

Обосновка

Тези изисквания следва да се прилагат само по отношение на предишните параграфи.

Изменение 496
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Терминът „вегетариански” не 
следва да се прилага по отношение на 
храни, които представляват или са 
направени от или с помощта на
продукти, получени от животни, 
които са умрели, били са заклани или 
които умират вследствие на 
изяждане. Терминът „вегански” не се 
прилага по отношение на храни, 
които представляват или са 
направени от или с помощта на 
животни или животински продукти 
(включително продукти от живи 
животни).

Or. en

Обосновка

Понастоящем термините „вегетариански” и „вегански“ не са юридически защитени. 
На практика това означава, че всеки производител може да обозначи продукта си 
като „вегетариански“, дори и този продукт да не е такъв. Горното определение е 
предложено от Агенцията по стандартите за храните на Обединеното кралство, 
след като е било обсъждано в продължение на години.
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Изменение 497
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Съгласно член 3, параграф 1 се 
допуска предоставянето на 
информация, свързана със 
съображения за опазване на околната 
среда, както и със социални и етични 
съображения, по отношение на 
хранителните продукти. За да не се 
насърчават произволни ангажименти 
и за да се гарантира 
съпоставимостта, Комисията, в срок 
от [12 месеца от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] 
представя законодателно 
предложение за такива критерии по 
отношение на храните.

Or. en

Обосновка

За много потребители критериите, свързани с опазването на околната среда и
социалните и етични съображения, са важни фактори за вземане на решение.
Следователно предоставянето на такава информация следва да се насърчи.

Изменение 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
Общ положителен символ за 

хранителна стойност
1. В срок до ...* Комисията установява 
общ положителен символ за 
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хранителна стойност, който 
подпомага потребителите да 
разпознаят по-здравословния избор 
сред категориите храни.
Тази мярка, предназначена за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
неговото допълване, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3.
2. Храните, годни да носят общия 
символ за положителна хранителна 
стойност, отговарят на критериите, 
определени от Комисията, и на 
хранителните профили, установени в 
съответствие с член 4 от Регламент 
(ЕО) № 1924/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 
декември 2006 година относно 
хранителни и здравни претенции за 
храните.
3. Критериите, посочени в параграф 2, 
се определят, като се вземат предвид 
по-специално:
а) цялостният хранителен състав на 
храната и наличието на хранителни 
съставки, признати от науката за 
имащи влияние върху здравето;
б) ролята и значението на храната 
(или категориите храна) и приносът 
към начина на хранене на 
населението като цяло или – според 
случая – на определени рискови групи, 
включително деца.
Критериите се основават на научни 
познания относно начина на хранене 
и храната, както и на тяхната 
връзка със здравето.
При определяне на критериите 
Комисията изисква от Органа да 
предостави в рамките на 12 месеца 
съответни научни препоръки.
___________

*1 януари на третата година след датата на 
приемане на настоящия регламент.
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1 ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

Or. en

Обосновка

Един общ положителен символ за хранителна стойност би помогнал на 
потребителите да определят най-здравословните възможности при закупуването на 
храни. Храна с етикет, носещ положителния символ за хранителна стойност, би 
могла например да съдържа по-малко мазнини, захари, сол и повече диетични фибри, 
отколкото храни от същия тип, които не носят символа. С помощта на 
положителния символ за хранителна стойност потребителите могат да избират по-
здравословни продукти само с един поглед в момента на покупката. 

Изменение 499
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 20ХХ (три години след 
приемането) Комисията, в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 49, параграф 3, 
установява общ символ за 
положителна хранителна стойност, 
с цел да помогне на потребителите да 
разпознаят по-здравословния избор в 
рамките на отделните категории 
храни. 
2. Храните, годни да носят общия 
символ за положителна хранителна 
стойност, трябва да съответстват 
на критерии, определени от 
Комисията.
3. Критериите, указани в параграф 2, 
се определят, като се вземат предвид 
по-специално:
а) цялостният хранителен състав на 
храната и наличието на хранителни 
съставки, признати от науката за 
имащи влияние върху здравето;
б) ролята и важността на храната 
(или категориите храна) и приносът 
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към режима на хранене на 
населението.
Критериите се основават на 
научните познания за хранителния 
режим, храненето и връзката им със 
здравето. При определяне на 
критериите Комисията изисква от 
Органа да предостави в срок от 12 
месеца съответна научна препоръка.

Or. en

Обосновка

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Изменение 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 20ХХ г. (три години 
след приемането) Комисията, в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 49, параграф 3, 
установява общ символ за 
положителна хранителна стойност, 
с цел да помогне на потребителите да 
разпознаят по-здравословния избор в 
рамките на отделните категории 
храни. 
2. Храните, годни да носят общия 
символ за положителна хранителна 
стойност, трябва да съответстват 
на критерии, определени от 
Комисията съгласно процедурата, 
посочена в член 49, параграф 3.
3. Критериите, указани в параграф 2, 
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се определят, като се вземат предвид 
по-специално:
а) цялостният хранителен състав на 
храната и наличието на хранителни 
съставки, признати от науката за 
имащи влияние върху здравето;
б) ролята и важността на храната 
(или категориите храна) и приносът 
към режима на хранене на 
населението.
Критериите се основават на 
научните познания за хранителния 
режим, храненето и връзката им със 
здравето.
При определяне на критериите 
Комисията изисква от Органа да 
предостави в срок от 12 месеца 
съответна научна препоръка.

Or. en

Обосновка

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Изменение 501
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36
Представяне

Доброволната информация не може 
да бъде представяна за сметка на 
разполагаемото пространство за 

заличава се
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задължителна информация.

Or. en

Обосновка

От съображения за правна сигурност с настоящото изменение изискването, 
предвидено в този член, се премества в член 35 без съществена промяна.


