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Изменение 502
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В добавка към задължителните данни, 
посочени в член 9, параграф 1 и в член 
10, държавите-членки могат, в 
съответствие с процедурата, определена 
в член 42, да изискат допълнителни 
задължителни данни за специфични 
видове или категории храни, на базата 
на:

1. В добавка към задължителните данни, 
посочени в член 9, параграф 1 и в 
член 10, държавите-членки могат, в 
съответствие с процедурата, определена 
в член 42, да изискат допълнителни 
задължителни данни за специфични 
видове или категории храни, както и 
допълнителна информация относно 
хранителното съдържание чрез 
използване на цвят или текст, на 
базата на:

Or. en

Обосновка

Трябва да е възможно държавите-членки да изберат използването на задължителна 
система за етикетиране с цветово обозначаване, ако желаят да направят това.

Изменение 503
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – точка г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) защита на правата върху 
индустриалната и търговска 
собственост, указание за произход, 
регистрирано наименование за произход 
и предотвратяване на нелоялна 
конкуренция.

г) защита на правата върху 
индустриалната и търговска 
собственост, указание за регионален 
произход, регистрирано наименование 
за произход и предотвратяване на 
нелоялна конкуренция.

Or. de
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Изменение 504
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки не създават пречки пред 
свободното движение на стоки на 
вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

В един нов регламент, който има за цел да консолидира и опрости правилата на ЕС за 
етикетирането, и в съответствие с програмата за по-добро регулиране е 
целесъобразно да се въведе изискване новите правила да не създават пречки за 
свободното движение на вътрешния пазар.

Изменение 505
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредством параграф 1, 
държавите-членки могат да въведат 
мерки относно задължителното 
обозначаване на страната на 
произход или мястото на произход на 
храните, само когато има доказана 
връзка между някои качества на 
храната и нейният произход. Когато 
такива мерки се нотифицират на 
Комисията, държавите-членки 
предоставят доказателства, че 
мнозинството потребители 
придават голямо значение на 
предоставянето на тази информация.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Това изискване е прекалено ограничително и не съответства на изменението на член 
9, параграф 1, буква и).

Изменение 506
Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредством параграф 1, 
държавите-членки могат да въведат 
мерки относно задължителното 
обозначаване на страната на 
произход или мястото на произход на 
храните, само когато има доказана 
връзка между някои качества на 
храната и нейният произход. Когато 
такива мерки се нотифицират на 
Комисията, държавите-членки 
предоставят доказателства, че 
мнозинството потребители 
придават голямо значение на 
предоставянето на тази информация.

заличава се

Or. it

Изменение 507
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 38 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38a
Национални разпоредби относно 

специфичните форми на представяне
В допълнение към изискванията, 
определени в член 34, държавите-
членки могат да решат да въведат 
задължителна схема, която 
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предвижда допълнително 
представяне на информация относно 
хранителната стойност чрез 
използването на цвят и текст.
Тези национални схеми се 
разработват в съответствие с 
общите принципи и изисквания, 
определени в глава II и глава III от 
настоящия регламент и трябва да 
вземат предвид резултатите от 
независимите изследвания на 
потреблението и от обширни 
консултации със заинтересованите 
страни.
Комисията насърчава и улеснява 
обмена на информация между 
държавите-членки, както и между 
себе си и държавите-членки, по 
въпроси, отнасящи се до приемането 
и прилагането на националните 
схеми, и насърчава участието на 
заинтересованите страни в процеса.
В (първия ден от месеца 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент), Комисията извършва 
оценка на събраните данни относно 
използването и разбирането на 
различните национални схеми от 
страна на потребителите, за да 
определи коя схема дава най-добри 
резултати и е най-полезна за 
европейските потребители. Въз 
основа на резултатите от оценката, 
Комисията представя предложение 
за хармонизирана европейска схема за 
етикетиране върху лицевата страна 
на опаковката.

Or. en

Обосновка

Независими изследвания показаха, че представянето на хранителната стойност 
посредством многоцветно кодиране е предпочитаната и най-разбираемата за 
потребителите система. Поради това държавите-членки трябва да получат 
възможността да въведат национални схеми за определен период от време с цел 
впоследствие да въведат схемата с най-добри резултати на европейско равнище.
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Изменение 508
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 38 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 a
В допълнение към изискванията, 
определени в член 34, параграф 1 и 
член 34, параграф 2 държавите-
членки имат възможност, в 
съответствие с процедурата, 
определена в член 42, да решат на 
насърчават допълнителни доброволни 
схеми за представяне на 
информацията за хранителната 
стойност посредством други форми 
за изразяване, при условие че:
- тези национални схеми се 
разработват в съответствие с 
общите принципи и изисквания, 
определени в глава II и глава III от 
настоящия регламент;
- схемите, насърчавани от 
държавите-членки, отразяват 
резултатите от независими 
изследвания на потреблението и 
обширни консултации със 
заинтересованите страни по 
отношение на това, кое е най-полезно 
за потребителите;
- изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или, 
при липса на такъв, на общоприети 
научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки.
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Комисията улеснява обмена на 
информация по въпроси, свързани с 
приемането и прилагането на 
национални схеми, и насърчава 
участието на всички заинтересовани 
страни в процеса. Също така 
Комисията предоставя тези 
подробности на обществеността. 

В (първия ден от месеца 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент), Европейската комисия 
предприема оценка на събраните 
данни относно използването и 
разбирането на различните 
национални схеми от страна на 
потребителите, за да определи коя 
от тях дава най-добри резултати и е 
най-полезна за европейските 
потребители. Въз основа на 
резултатите от оценката 
Комисията представя доклад, който 
се изпраща на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Трябва да има възможност за държавите-членки да насърчават допълнителни 
доброволни схеми за представяне на информацията за хранителната стойност 
посредством други форми на изразяване, ако желаят това. 

Изменение 509
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 по отношение на 
мляко и млечни продукти, 
предоставени в стъклени бутилки, 

`Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 по отношение на 
мляко, подквасено мляко и сметана,
предоставени в стъклени бутилки, 
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предназначени за повторна употреба. предназначени за повторна употреба, 
когато към тях не са прибавяни други 
съставки освен млечен продукт и 
култури от микроорганизми, важни 
за производството.

Or. en

Обосновка

Изменението гарантира, че националните мерки, отклоняващи се от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 не се прилагат по отношение на млечни продукти, към които 
са добавени захари, ароматизанти или други немлечни съставки.

Изменение 510
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алкохолни напитки
Държавите-членки могат, докато се 
приемат разпоредбите на 
Общността, посочени в член 20, буква 
д), да поддържат националните 
правила, що се отнася до 
изброяването на съставките в 
случаите, когато напитките 
съдържат повече от 1,2 обемни
процента алкохол.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изброяването на съставките на алкохолните напитки следва да бъде задължително. 
Определението в член 20, буква д) обезмисля член 40.
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Изменение 511
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 40 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40a
40a. Държавите-членки могат да 
приемат или да запазят национални 
мерки, определящи допълнителни 
обвързващи разпоредби за стопански 
субекти, които избират доброволно 
да етикетират специфични 
характеристики на храните. 

Or. en

Обосновка

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Изменение 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 

1. В случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
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опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
детайлните правила относно начинът
по който данните, изброени в членове 9 
и 10, се представят.

опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
подробни правила относно начина, по 
който данните, изброени в член 9, 
параграф 1, буква в), чието 
предоставяне те могат да изискват,
се представят.

2. Държавите-членки могат да решат 
да не изискват предоставянето на 
някои от данните, посочени в 
параграф 1, различни от посочените в 
член 9, параграф 1, буква в), при 
условие че потребителят или 
заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.
3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграф 1.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 513
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
детайлните правила относно 
начинът по който данните, изброени 
в членове 9 и 10, се представят.

1. В случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговските 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба,
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а) само предоставянето на данните, 
посочени в член 9, параграф 1, буква в) 
е задължително;
б) предоставянето на други данни, 
посочени в членове 9 и 10, не е 
задължително, освен ако държавите-
членки приемат правила, които 
въвеждат изискване за предоставяне 
на някои или всички такива данни.

2. Държавите-членки могат да решат 
да не изискват предоставянето на 
някои от данните, посочени в 
параграф 1, различни от посочените в 
член 9, параграф 1, буква в), при 
условие че потребителят или 
заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.

2. Държавите-членки могат да 
определят реда и условията, съгласно 
които данните, посочени в параграф 
1, трябва да бъдат предоставяни.

3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграф 1, буква 
а) и параграф 1, буква б).

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да се избегне ситуация, в която държавите-членки ще бъдат 
задължени да приемат законодателство, за да предотвратят потенциалното пряко 
прилагане на регламента по отношение на храни, които не са предварително 
опаковани.

Целта на споразумението е запази досегашното положение на нещата: храните, 
които не са предварително опаковани, са включени в обсега на законодателството, но 
държавите-членки трябва да предприемат действия, за да може то да се прилага 
ефективно спрямо тях (клауза за участие), като се има предвид, че държавите-членки 
не могат да изключат храните, които не са  предварително опаковани, от 
задължителното предоставяне на информация относно алергените. 

Изменение 514
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 41 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални мерки относно храни, Храни, които не са предварително 
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които не са предварително опаковани опаковани
1. В случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
детайлните правила относно 
начинът по който данните, изброени 
в членове 9 и 10, се представят.

1. По отношение на храните, 
посочени в член 13, параграф 4, се 
предоставят данните по член 9, 
параграф 1, буква в). 

2. Държавите-членки могат да решат 
да не изискват предоставянето на 
някои от данните, посочени в 
параграф 1, различни от посочените в 
член 9, параграф 1, буква в), при 
условие че потребителят или 
заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.

2. Предоставянето на други данни, 
посочени в членове 9 и 10, не е 
задължително, освен ако държавите-
членки не приемат правила, които 
въвеждат изискване за предоставяне 
на някои или всички такива данни, 
или на част от тези данни.

2a. Държавите-членки могат да 
приемат подробни правила относно
начина, по който следва да се 
предоставя информацията, посочена 
в параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Поради трудностите, свързани с етикетирането на храни, които не са 
предварително опаковани, тези храни трябва по принцип да бъдат освободени от 
повечето изисквания за етикетиране – с изключение на информацията относно 
алергените.  Държавите-членки следва да запазят гъвкавост да решават как по най-
добър начин информацията да бъде предоставяна на потребителите.

Изменение 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на храни, предлагани за 1. В случай на храни, предлагани за 
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продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
детайлните правила относно
начинът по който данните, изброени
в членове 9 и 10, се представят.

продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са произведени и опаковани в 
търговски помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 

а) предоставянето на данните, 
посочени в член 9, параграф 1, буква в), 
е задължително;
б) предоставянето на други данни,
посочени в членове 9 и 10, не е 
задължително, освен ако държавите-
членки не приемат правила, които 
въвеждат изискване за предоставяне 
на някои или всички такива данни.
Правилата, приети от държавите-
членки, гарантират, че данните, 
които следва да се предоставят от 
стопанските субекти в рамките на 
хранителната промишленост за 
храни, които не са предварително 
опаковани, предоставят достатъчна 
информация за потребителите или 
заведенията за обществено хранене.

Or. en

Обосновка

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.
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Изменение 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Text proposed by the Council Изменение

2. Държавите-членки могат да решат 
да не изискват предоставянето на 
някои от данните, посочени в параграф 
1, различни от посочените в член 9, 
параграф 1, буква в), при условие че 
потребителят или заведението за 
обществено хранене получават 
достатъчно информация.

2. Държавите-членки могат да приемат 
подробни правила относно начина, по 
който данните, определени в параграф 
1, трябва да се предоставят.

Or. en

Изменение 517
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Съвета Изменение

2. Държавите-членки могат да решат да 
не изискват предоставянето на някои от 
данните, посочени в параграф 1, 
различни от посочените в член 9, 
параграф 1, буква в), при условие че 
потребителят или заведението за 
обществено хранене получават 
достатъчно информация.

2. Държавите-членки могат да решат да 
не изискват предоставянето на някои от 
данните, посочени в параграф 1, 
различни от посочените в член 9, 
параграф 1, буква в) и в член 29, 
параграф 1, буква а), при условие че 
потребителят или заведението за 
обществено хранене получават 
достатъчно информация.

Or. de

Обосновка

При неопаковани предварително храни означаването на алергените и енергийната 
стойност е задължително.
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Изменение 518
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да решат да 
не изискват предоставянето на някои от 
данните, посочени в параграф 1, 
различни от посочените в член 9, 
параграф 1, буква в), при условие че 
потребителят или заведението за 
обществено хранене получават 
достатъчно информация.

2. Държавите-членки могат да решат да 
не изискват предоставянето на някои от 
данните, посочени в параграф 1, 
различни от посочените в член 9, 
параграф 1, буква в) и член 10, при 
условие че потребителят или 
заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.

Or. en

Обосновка

Важно е изискванията съгласно приложение III (които са посочени в член 10) относно 
„храни, за които етикетирането трябва да съдържа допълнителни данни“ (напр. 
храни, опаковани в определени газове, храни с високо съдържание на кофеин и др.), да 
се прилагат също и по отношение на храни, които не са опаковани предварително.

Изменение 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграф 1, буква 
б) и параграф 2.

Or. en

Обосновка

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
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for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Изменение 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 

Text proposed by the Council Изменение

2. Комисията се консултира с 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните, 
създаден по член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, ако смята, 
че подобна консултация е полезна, или 
ако държавата-членка е поискала това.

2. Комисията се консултира с 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните, 
създаден по член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, ако смята, 
че подобна консултация е полезна, или 
ако държавата-членка е поискала това.
Комисията въвежда също така 
официална процедура за уведомяване 
за всички заинтересовани страни 
съгласно изискванията, установени в 
Директива 98/34/ЕО.

Or. en

Обосновка

Това изменение увеличава прозрачността и добавя изискване за консултация с всички 
заинтересовани страни в случаите, когато трябва да бъдат въведени нови мерки за 
етикетиране на равнище ЕС.

Изменение 521
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 

заличава се



PE431.151v01-00 18/54 AM\800455BG.doc

BG

1998 г. относно определяне на 
процедура за предоставяне на 
информация в областта на 
техническите стандарти и 
регламенти не се прилага по 
отношение на мерките, които 
попадат в обхвата на процедурата по 
нотифициране, определена в 
параграфи от 1 до 4.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение на член 42, параграф 2 въвежда изискване за прозрачна 
процедура за уведомяване, която включва потребители и производители. 
Следователно е целесъобразно да се премахне освобождаването от официален 
контрол на каквито и да е нови изисквания относно етикетирането. 

Изменение 522
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема подробни 
правила за прилагането на настоящата 
глава. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 49, параграф 2.

Комисията може да приема подробни 
правила за прилагането на настоящата 
глава. Мерките, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Ако предназначението на мерките е да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, те се приемат съгласно процедурата по 
регулиране с контрол.
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Изменение 523
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки приемат, отправят 
препоръки или подкрепят по друг начин 
национални схеми, състоящи се от 
незадължителни правила, като
препоръки, ръководства, стандарти или 
други незадължителни правила (по-
нататък наричани „национални 
схеми“), насочени към осигуряване на 
прилагането на следните разпоредби, и 
в съответствие с определените в тях 
съществени изисквания:

Държавите-членки приемат, отправят 
препоръки или подкрепят по друг начин 
национални схеми, състоящи се от 
препоръки, ръководства, стандарти или 
други правила (наричани по-долу 
„национални схеми“), насочени към 
осигуряване на прилагането на следните 
разпоредби, и в съответствие с 
определените в тях съществени 
изисквания:

Or. de

Изменение 524
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки предоставят на 
Комисията подробностите относно 
националните схеми, посочени в 
параграф 1, включително 
идентификатор за храните, които са 
етикетирани в съответствие с дадена 
национална схема. Комисията 
предоставя на обществеността 
подробности за националните схеми, 
по-специално чрез специално посветена 
на тях страница в Интернет.

5. Държавите-членки предоставят на 
Комисията подробностите относно 
националните схеми, посочени в 
параграф 1, като например 
критериите и научните факти, 
залегнали в основата им, включително 
идентификатор за храните, които са 
етикетирани в съответствие с дадена 
национална схема. Комисията 
предоставя на обществеността 
подробности за националните схеми, 
по-специално чрез специално посветена 
на тях страница в Интернет.

Or. en
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Обосновка

Това изискване е важно за гарантиране на прозрачността на националните схеми.

Изменение 525
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 51 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51a
Изменения на Регламент (ЕО) № 
178/2002
В член 25 от Регламент (ЕО) 178/2002 
параграф 1 се заменя със следното:
1. Управителният съвет се състои от 
16 членове, които се назначават от 
Съвета след провеждането на 
консултации с Европейския 
парламент и се избират от съставен 
от Комисията списък, в който се 
включват значително по-голям брой 
кандидати от броя на членовете, 
които ще се назначат, плюс 
представител на Комисията. Двама 
от тези 16 членове се посочват от 
Европейския парламент. Четирима 
от членовете трябва да имат 
професионален опит в организации, 
представляващи потребителите и 
други заинтересовани страни в 
рамките на хранителната верига. 
Съставеният от Комисията списък, 
заедно със съответната 
документация, се изпраща на 
Европейския парламент. При първа 
възможност и в срок от три месеца 
от изпращането на списъка, 
Европейският парламент може да 
представи становището си за 
разглеждане от Съвета, който след 
това назначава управителния съвет.
Членовете на съвета се назначават 
по такъв начин, че да се гарантира 
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най-висока степен на 
компетентност, широк обхват на 
професионалния опит в съответните 
области и в съответствие с това 
възможно най-широко географско 
разпределение в рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 526
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 51 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51a
Изменения на Регламент (EО) 

104/2000
В член 4 на Регламент (EО) 104/2000 
се добавя следната буква: 
„г) дали рибата произхожда от 
запаси, за които се прилага план за 
възстановяване, приет от ЕС.“

Or. en

Обосновка

Когато вземат решение за покупка, за много потребители е от първостепенно 
значение да знаят дали запасите от риба от съответния вид са застрашени. 
Следователно членът относно информацията за потребителите в Регламент (ЕО) 
104/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на рибни продукти и 
продукти от аквакултури следва да бъде променен, така че да се даде възможност на 
потребителите да вземат информирано решение.
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Изменение 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 53 - алинея 3 а (нова)

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

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

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането 
на 3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 50
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 10 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 
години от влизането му в сила].
Храните, пуснати на пазара или 
етикетирани преди [дата на влизане 
в сила], които не съответстват на 
настоящия регламент, могат да 
бъдат пуснати на пазара в срок до 
изтичане на минималната им 
трайност или до срока им на годност.

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде включено европейското определение за МСП. Следва, също така, да се 
вземе предвид управлението на стоките на склад.
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Изменение 528
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 53 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 100
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 5 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 години 
от влизането му в сила].

Храните, пуснати на пазара преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, могат да продължат да 
бъдат предлагани на пазара до 
изчерпване на количествата.

Or. de

Обосновка

Специалната разпоредба за МСП трябва да се разшири, за да се гарантира нейната 
ефективност. За храните, пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящия 
регламент, следва да съществува възможност за тяхното по-нататъшно предлагане 
на пазара до тяхното изчерпване.

Изменение 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 53 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 

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

изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 50 
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR. За тези 
малки и средни предприятия от 
хранителната промишленост 
държавите-членки могат да приемат 
собствени правила.

Or. de

Обосновка

Малките и средни предприятия с по-малко от 50 служители и с годишен оборот и/или 
годишен счетоводен  баланс под 2 милиона EUR, които управляват един или повече 
филиали, независимо от мястото на производство, следва също да бъдат изключени 
от задължението за  етикетиране. Тези предприятия за храни не са в състояние да 
предоставят изискваната информация.

Изменение 530
George Lyon

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храните, пуснати в обращение преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, които не са в 
съответствие с неговите изисквания, 
могат да продължат да бъдат 
предлагани до изчерпване на 
количествата. Преди влизането в 
сила на настоящия регламент обаче 
Комисията, след провеждането на 
консултация с представители на 
хранителната промишленост и други 
заинтересовани страни, определя по-
късна окончателна дата, след която 
всички хранителни продукти следва 
да бъдат в съответствие с 
настоящия регламент независимо от 
наличните количества или датите на 
изтичане на срока на годност.
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Or. en

Изменение 531
Chris Davies

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

- мазнини, - мазнини,
- въглехидрати, - въглехидрати,
- фибри, - фибри,
- белтъчини, - белтъчини,
- сол, сол,
- витамини и минерали, изброени в 
приложение XI, част А; точка 1 и 
налични в значителни количества, 
определени в приложение XI, част А; 
точка 2.

- витамини и минерали, изброени в 
приложение XI, част А; точка 1 и 
налични в значителни количества, 
определени в приложение XI, част А; 
точка 2.

Or. en

Изменение 532
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение І – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се отнася до българския текст
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Or. de

Обосновка

Адаптиране към член 29, параграф 2

Изменение 533
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Приложение І – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. „полиоли“ означава въглехидрати, 
които са редуцирани моно-, ди-, 
ологозахариди или полизахариди и са 
посочени като разрешени 
подсладители;

Or. de

Обосновка

Определението, предложено от Комисията, е вярно, но поражда  изпълнена с 
негативен смисъл  алюзия, още повече следва то да се отнася само до полиолите, 
които са от значение за етикетирането на храните, а  именно до подсладителите. 

Изменение 534
Esther de Lange

Предложение за регламент
Приложение I – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

13. „лицева страна на опаковката“
означава страната или повърхността 
на опаковката на храната, която е 
най-вероятно да бъде забележима или 
видима при нормални или обичайни 
условия на продажба или употреба.

Or. en
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Обосновка

Тук понятието „лицева страна на опаковката“ е по-подходящо, тъй като обикновено 
се има предвид лицевата страна на опаковката, а където това не е възможно —
горната част на опаковката. За да не се възпрепятства представянето на 
традиционните хранителни продукти, информацията обикновено се упоменава на 
долната част или гърба на традиционния хранителен продукт.

Изменение 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение І – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Обявяването на хранителните стойности следва да бъде поставено върху етикета на 
място, избрано от оператора. Следователно не е необходимо да се посочва 
определение за основното зрително поле. 

Изменение 536
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1a. Храните, чиято опаковка 
съдържа наноматериали 
„опаковка, съдържаща 
наноматериали“, като това 
обозначение съпровожда 
наименованието на храната.

Or. en
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Обосновка

За да се обезпечи свободата на избор на потребителите, ако даден продукт е 
опакован в опаковка, съдържаща наноматериали, тази информация следва да се 
посочи.

Изменение 537
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Изменение 538
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en
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Изменение 539
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Храните, съдържащи аспартам или 
неотам, разрешени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1333/2008

„съдържа източник на фенилаланин“ „съдържа източник на фенилаланин“

Or. en

Обосновка

Неотам е на път да бъде разрешен чрез процедурата на комитети (комитология). 
Произвежда се на базата на аспартам и също съдържа фенилаланин. Поради това е 
важно, особено за хората, които страдат от фенилкетонурия, да се приспособят 
разпоредбите относно етикетирането.

Както Директива 89/107/ЕИО (упомената в предложението на Комисията), така и 
Директива 94/35/ЕО (основа за разрешаването на неотама) ще бъдат отменени на 20 
януари 2010 г. и ще бъдат заменени с новия Регламент 1333/2003 относно 
хранителните добавки.

Изменение 540
Carl Schlyter

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

Изменение

3a. ХРАНИ, СЪДЪРЖАЩИ ГЛУТАМИНОВА КИСЕЛИНА ИЛИ НЕЙНИТЕ СОЛИ
3a.1 Храните, съдържащи една или 
повече от хранителните добавки 
E620, E 621, E622, E623, E624 и E625

„съдържа повишаващи апетита 
съставки”

Or. en
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Изменение 541
Carl Schlyter

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

Изменение

3б. ХРАНИ, СЪДЪРЖАЩИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ
3б.1 Месо от големи хищни видове 
риби, посочени в Регламент 466/2001 
на Комисията, приложение I, точка 
3.3.1.1. или храни, съдържащи месо от 
тези видове риба

„съдържа метилживак — не се 
препоръчва за бременни или кърмачки, 
жени, които може да забременеят, и 
деца” се добавя непосредствено след 
списъка на съставките. При липса на 
списък на съставките посоченото по-
горе обозначение трябва да 
съпровожда наименованието, под 
което се продава храната.

Or. en

Обосновка

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

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

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.
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Изменение 542
Carl Schlyter

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

Изменение

3в. ЦЕЛИ ЯДКИ
3в.1 Цели ядки в опаковки „Не яжте ядки, които изглеждат зле 

или са с лош вкус, тъй като те могат 
да съдържат високи нива на 
алфатоксини” - това обозначение се 
посочва ясно върху етикета.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Изменение

5a. Обработка на повърхността на плодовете и зеленчуците

Плодовете и зеленчуците, които са 
били подложени на повърхностна 
обработка след обирането им чрез 
използването на добавки или 
пестициди

„С обработена повърхност”

Or. en

Обосновка

Настоящите правила не съдържат общо изискване за информация относно 
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обработката на повърхността след обирането на плодовете и зеленчуците 
посредством добавки или пестициди за запазване на свежестта.  Това означава, че 
продуктите са с друг вид „свежест“, различен от този, който си представя 
потребителят. Потребителите имат правото да получават информация относно 
факта, че повърхността на храната, която купуват, е била обработена. 

Изменение 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– преработени продукти, чиято 
единствена преработка се състои в 
опушване или зреене, както и 
изсушени плодове и зеленчуци, 
например сушени сливи и кайсии, и 
които са съставени от единична 
съставка или категория съставки; 

Or. fr

Обосновка

Изсушените плодове и зеленчуци, които представляват преработени продукти, също 
следва да бъдат освободени от задължението за обявяване върху етикета на 
хранителните стойности, тъй като процесът на сушене не променя състава на 
продукта.   

Изменение 545
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
приложение ІV – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- продукти, които в основата си 
(>50%) се състоят от една съставка 
или категория съставки, определяща 
тяхната стойност; 

Or. de
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Обосновка

Необработеното пилешко месо не попада в режима за обявяване на хранителната 
стойност. Същото важи за  подправки и сол. Пилешко месо, обработено със сухи 
подправки, обаче би подлежало на задължението за обявяване. Също така и месни 
заготовки с течни подправки. Непреработеното месо, както и плодовете и 
зеленчуците, търпи естествени колебания по отношение на хранителната стойност. 
Съдържанието на мазнини във филе от пилешки гърди например, в зависимост от 
пола, възрастта, храненето на животните и т.н., варира между 0,5% -4%, поради 
което не може да се обявят точни стойности. При това влиянието на маринатите е 
слабо.

Изменение 546
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Приложение IV - точка 15 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- смесени сборни пакети;

Or. en

Обосновка

Фигурите на Дядо Коледа и великденските зайци, както и други подаръци за празнични 
поводи, направени от шоколад и захар, са традиционни прецизно изработвани фигури. 
Те не следва да се деформират от какъвто и да е вид етикетиране за хранителната 
стойност на лицевата им страна и поради това следва да не подлежат на какъвто и 
да е вид задължително обозначаване на информация за хранителната стойност.

Изменение 547
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Приложение IV - точка 15 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- комплекти;

Or. en
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Обосновка

Фигурите на Дядо Коледа и великденските зайци, както и други подаръци за празнични 
поводи, направени от шоколад и захар, са традиционни прецизно изработвани фигури. 
Те не следва да се деформират от какъвто и да е вид етикетиране за хранителната 
стойност на лицевата им страна и поради това следва да не подлежат на какъвто и 
да е вид задължително обозначаване на информация за хранителната стойност.

Изменение 548
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Приложение IV - точка 15 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- подаръци;

Or. en

Обосновка

Фигурите на Дядо Коледа и великденските зайци, както и други подаръци за празнични 
поводи, направени от шоколад и захар, са традиционни прецизно изработвани фигури. 
Те не следва да се деформират от какъвто и да е вид етикетиране за хранителната 
стойност на лицевата им страна и поради това следва да не подлежат на какъвто и 
да е вид задължително обозначаване на информация за хранителната стойност.

Изменение 549
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 550
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка повърхност е с площ под 
25 cm2; енергийното съдържание, 
съгласно посоченото в член 29, 
параграф 1, буква а, v), продължава да 
се предоставя в основното зрително 
поле;

Or. en

Изменение 551
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 17 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- хранителни продукти, чието 
оформление или опаковка са 
продиктувани от тяхното сезонно и 
луксозно предназначение или от 
тяхното предназначение да служат 
за подарък.

Or. en

Обосновка

Сезонните захарни изделия и продуктите, опаковани като подаръци, следва да не 
подлежат на изискването за обявяване на хранителните стойности.
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Изменениe 552
János Áder

Предложение за регламент
Приложение  V – част A – параграф 1

Текст, предложен ат Комисията Изменениe

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

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

Or. hu

Изменение 553
Jill Evans

Предложение за регламент
Приложение V – част A – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, когато прилагането на 
останалите разпоредби на настоящия 
регламент, по-специално разпоредбите, 
определени в член 9, не би позволило на 
потребителите в държавата-членка, в 
която се осъществява търговията, да 
узнаят действителното естество на 
храната и да я отличат от храните, с 
които биха могли да я объркат, 
наименованието на храната се 
съпровожда от друга описателна 
информация, която се поставя в 
близост до наименованието на 
храната.

Въпреки това, когато прилагането на 
останалите разпоредби на настоящия 
регламент, по-специално разпоредбите, 
определени в член 9, не би позволило на 
потребителите в държавата-членка, в 
която се осъществява търговията, да 
узнаят действителното естество на 
храната и да я отличат от храните, с 
които биха могли да я объркат, 
наименованието на храната се 
съпровожда от друга описателна 
информация, която се поставя в същото 
зрително поле до наименованието на 
храната и се изписва по ясен и лесно 
четлив начин.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е описателната информация да се поставя в същото зрително поле, в 
което е и наименованието, с ясно четлив шрифт, за да се гарантира, че не са 
подвеждани потребителите.

Изменение 554
Glenis Willmott

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В наименованието на храната се 
посочва всяка добавена съставка с 
различен животински произход от 
основната част от месото, за месни 
продукти, които са във вид на 
парчета месо, големи парчета месо, 
ивици, порция месо или кланичен 
труп, и за рибни продукти. 

Or. en

Обосновка

Предоставя се информация за всички видове месо и риба, включени в месния продукт, 
така че да не се подвеждат потребителите.

Изменение 555
Carl Schlyter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

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

Изменение 556
Carl Schlyter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

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

Изменение 557
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Приложение V – част В а (нова)

Изменение

ЧАСТ Ва - ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ХРАНИ, ПОРАЖДАЩО 
ПРИВИДНА ПРИЛИКА С ДРУГИ  ХРАНИ 
№. отклонение по отношение на вида, 

характеристиката  и състава
търговско 
наименование

1. В сравнение със сирената, цялостна или 
частична замяна на съдържанието на 
млечни мазнини с растителни мазнини

имитация на сирене

2. В сравнение с шунката, състав, състоящ се 
от нарязани на дребно съставки със 
значително понижено съдържание на месо

имитация на шунка

Or. de

Обосновка

Чрез нарастващото използване на имитации на храни, при които съставни части се 
заменят с по-евтини заместители, потребителите биват заблуждавани.
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Изменение 558
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – ред 17

Текст, предложен от Комисията

Определяне на категория храни Обозначение

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

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

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

Вид месо Мазнини (%) Съединит
елна 

тъкан3 (%)

От бозайници (с 
изключение на зайци 
и свине) и смеси от 
различни видове с 
преобладаващо месо 
от бозайници

25 25

Свинско 30 25

Птиче и заешко 15 10

Ако тези максимални граници са надвишени, но 

                                               
1 Диафрагмата и дъвкателните мускули са част от скелетните мускули, докато сърцето, езикът, 
мускулите на главата (различни от дъвкателните), мускулите на карпуса, тарзуса и опашката се 
изключват.
2 При етикетите на английски език, това обозначение може да бъде заместено от общото название 
на съставката за съответния вид животно.
3 Съдържанието на съединителна тъкан се изчислява на базата на съотношението между съдържанието 
на колаген и съдържанието на месен протеин. Под съдържание на колаген се разбира съдържанието на 
хидроксипролин, умножено по 8.
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всички други критерии за определението за 
„месо“ са удовлетворени, съдържанието на „… 
месо“ трябва да се коригира чрез съответно 
понижаване и в списъка на хранителните 
съставки трябва да се споменава освен терминът 
„… месо“ също и наличието на мазнини и/или 
съединителна тъкан.

Изменение

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

„… месо“ и името/имената2 на 
животинския/те вид/ове, от 
които е добито, следвано от 
думите „от които” и общото 
съдържание на  мазнини и 
съединителна тъкан, изразено 
в %.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 559
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Приложение VІ – част Б – ред 17 – лява колона – определение

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Скелетна мускулатура от видовете 17. Скелетна мускулатура от видовете 

                                               
1 Диафрагмата и дъвкателните мускули са част от скелетните мускули, докато сърцето, езикът, 
мускулите на главата (различни от дъвкателните), мускулите на карпуса, тарзуса и опашката се 
изключват.
2 При етикетите на английски език, това обозначение може да бъде заместено от общото название 
на съставката за съответния вид животно.
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бозайници и птици, признати за годни за 
консумация от човека, с естествено 
съдържащи се или прикрепени тъкани, 
като общото съдържание на мазнини и 
съединителна тъкан не превишава 
стойностите, посочени по-долу, и когато 
месото е включено в състава на друга
храна. Продуктите, обхванати от 
определението „механично отделено 
месо“ са изключени от това 
определение. 

бозайници и птици, признати за годни за 
консумация от човека, с естествено 
съдържащи се или прикрепени тъкани, 
като общото съдържание на мазнини и 
съединителна тъкан не превишава 
стойностите, посочени по-долу, и когато 
месото е включено в състава на друга 
храна. Продуктите, обхванати от 
определението „механично отделено 
месо“, са включени в това определение 
само ако изпълняват изискванията на 
Регламент (EО) № 853/2004, 
приложение ІІІ, раздел V, глава ІІІ, 
точка 3. 

Or. de

Обосновка

Произведено с модерна техника при използване на ниско налягане „механично 
отделеното месо“ – т.нар. месо, добито по технологията Баадер – отговаря на  
качеството на мляното месо, от хигиенна гледна точка и от гледна точка на 
качество.  В много страни на ЕС понятието „механично отделено месо“  е придобило 
отрицателно значение до такава степен, че този висококачествен  продукт не може 
да се продаде. Това води до по-високи цени за крайния потребител и причинява 
огромно нарушаване на конкуренцията. 

Изменение 560
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Приложение VІ – част Б – ред 17 – лява колона – таблица – последен ред

Текст, предложен от Комисията Изменение

Птиче и заешко 15 10 Птиче и заешко 30 25

Or. de

Обосновка

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung 
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befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe  
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Изменение 561
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Приложение VІ – част Б – ред 18 – лява колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

18. Всички видове продукти, обхванати 
от определението за „механично 
отделено месо“ и неизпълняващи 
изискванията на Регламент(EО) № 
853/2004, приложение ІІІ, раздел V, 
глава ІІІ, точка 3.

Or. de

Обосновка

Необходимо допълнение, за да се разграничи от измененото приложение VI - част Б -
таблица - ред 17 - колона 1.

Изменение 562
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – ред 18 – дясна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Вж. по-горе. Процентът мазнини и съединителна тъкан следва винаги да се посочва в 
списъка на съставките.

Изменение 563
Esther de Lange

Предложение за регламент
Приложение VI – част В – списък – ред  9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ензими1

__________________________________ 1Не се 
изисква да се посочва конкретното 
наименование или номерът ЕО.

Or. en

Обосновка

Добавки: редица добавки имат много дълги и/или технически имена, които не 
предоставят допълнителна информация на потребителите, но заемат значително 
място на етикета. Поради това е оправдано да се разреши използването на по-
кратки или по-родови имена.
Ензими: Конкретните наименования на ензимите не информират в достатъчна 
степен потребителите и могат да се открият в различни категории. Общото 
название  „ензими“ ще предостави подходяща информация на потребителите 
относно продукта. Този подход не е нов, тъй като вече се прилага от години насам по 
отношение на  модифицираната скорбяла.

Изменение 564
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Приложение VI - част В - изброяване - ред 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целулозен екстракт
____________________________  1Не се изисква 
посочването на конкретното наименование 
или номер ЕО.-

Or. de
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Обосновка

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

Изменение 565
Esther de Lange

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

а) които подлежат на значителни загуби 
на обем или маса или които не са 
опаковани предварително, продавани 
са на бройка или са претегляни в 
присъствието на купувача; or

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

б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения.
ба) за които в други законодателни 
актове се предвиждат изключения.

Or. en

Обосновка

Относно буква а): Продуктите, които се имат предвид, обикновено се представят
неопаковани при продажбата им на потребителите. Формулировката „или“ вместо 
„и“ обхваща по-правилно тази категория продукти.

Относно буква в): прави се препратка към член 2, параграф 2 от Директива 
2001/111/ЕО относно някои захари (прави се изключение за предварително опаковани 
продукти с тегло под 20 g). Следователно в параграф 3 следва да бъде ясно посочено, 
че такива специални разпоредби продължават да се прилагат.
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Изменение 566
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 1 – точка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 567
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

б) чието нетно количество е по-малко от 
5 g или 5 ml; въпреки това настоящата 
разпоредба не се прилага за подправки и 
ароматни растения; или
ба) чието нетно количество е по-
малко от 50 г. за захарни изделия, 
шоколад и други продукти, 
съдържащи какао, както и продукти, 
съдържащи бадеми, ядки и други 
маслодайни семена; или 
бб) чието нетно количество е по-
малко от 100 г. за бисквити, кексове и 
други фини тестени изделия 
и без да се засяга конкретно 
общностно законодателство.
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Or. de

Обосновка

В някои държави (Франция, Германия, Ирландия и Обединеното кралство) действат 
дерогации, свързани с посочване на нетното количество. В случай на прекратяване на 
тяхното действие, в приложението трябва да се определи най-малкият общ 
показател за нетно количество от 50 gr, съответно 100 gr

Изменение 568
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 569
Esther de Lange

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По правило 
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значително количество.
- 15 % от ПДД за 100g или порция за 
твърдите вещества или
- 7,5 % от ПДД за 100ml или порция за 
течностите, или
- 5 % от ПДД за 100kcal (12 % от ПДД 
1 MJ), или 
- количество, предвидено чрез 
дерогации, предоставени в 
съответствие с член 6 от Регламент 
(ЕО) № 1925/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 
декември 2006 година относно 
влагането на витамини, минерали и 
някои други вещества в храните, или
- за опаковка, ако опаковката съдържа 
само една единична порция, следва да се 
отчита при вземане на решение за това 
какво представлява значително 
количество.

Or. en

Обосновка

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Изменение 570
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

всекидневен прием на енергийна 
стойност и подбрани хранителни 
съставки, различни от витамини и 
минерали (възрастни хора)

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 
прием

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 
прием

Енергийна 
стойност

8400 kJ
(2000 kcal)

Енергийна 
стойност

2000 kcal

белтъчини 80 g
Общо мазнини 70 g Общо мазнини 70 g
Наситени 
мастни киселини

20 g Наситени мастни 
киселини

20 g

Въглехидрати 230 g Въглехидрати 230 g
Захари 90 g Захари 90 g
Сол 6 g Натрий 2,4 g

Or. de

Обосновка

Следва също така да се посочва количеството на белтъчините, тъй като те са 
жизнено необходимо хранително вещество. Не е необходимо захарите да бъдат 
специално посочвани, тъй като се посочва цялото количество на въглехидратите. 
Енергийната стойност следва да бъде посочвана единствено в килокалории (kcal), тъй 
като потребителят разбира и когато е необходимо използва това обозначение.

Изменение 571
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б – таблица – ред 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавена захар1 45 g
__________________________________ 1Ако в 
храна е добавена рафинирана захар, нейното 
съдържание и референтни стойности под 
формата на проценти също се посочват.

Or. en

Обосновка

Стойността от 45 грама за добавената захар беше предложена от Европейския 
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орган за безопасност на храните. 

Изменение 572
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б – редове 4 a, б, в, г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Енергийна 
стойност или 
хранителна 
съставка

Референтни 
количества за 
прием

Енергийна 
стойност или 
хранителна 

съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност

8400 kJ 
(2000 kcal)

Енергийна 
стойност

8400 kJ
(2000 kcal)

Общо мазнини 70 g Общо мазнини 70 g
Наситени 
мастни киселини

20 g Наситени мастни 
киселини

20 g

мононаситени 
мастни киселини

34 g

полинаситени 
мастни киселини

16 g

Aмастни 
киселини Omega 
6

14 g

Aмастни 
киселини Omega 
3

2,2 g

Въглехидрати 230 g Въглехидрати 230 g
Захари 90 g Захари 90 g
Сол 6 g Сол 6 g

Or. ro

Обосновка

Уместно е списъкът с хранителните съставки да бъде по-изчерпателен, тъй като 
някои видове мазнини оказват благоприятно въздействие върху здравето и 
потребителите могат да изберат продуктите въз основа на тези сведения. 
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Изменение 573
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение XI – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Енергийна 
стойност или 
хранителна 

съставка

Референтни 
количества за 

прием

Енергийна 
стойност или 
хранителна 

съставка

Референтно 
количество за 
прием1

Енергийна 
стойност

8400 kJ 
(2000 kcal)

Енергийна 
стойност

Общо мазнини 70 g Общо мазнини
Наситени 
мастни киселини

20 g Наситени мастни 
киселини

Въглехидрати 230 g Въглехидрати
Захари 90 g Захари
Сол 6 g Сол

1 Стойностите се определят в 
съответствие с член 31, параграф 3а

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 Европейския орган за безопасност на 
храните относно референтните стойности за хранителния режим (5 август 2009 г.) 
се прави изводът, че не могат да се дадат препоръки за захарите поради липсата на 
достатъчни данни. Поради това е разумно, преди да се установяват референтни 
стойности, които не са общоприети, да се преценят допълнително научните 
резултати. 

Това изменение е свързано с изменението на член 31, параграф 3a (нов).

Изменение 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Приложение XIII – част В а  (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Ва - Графично изобразяване на 
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описанието на хранителната 
стойност
Когато обявяването на 
хранителната стойност се 
представя в графична форма, наред с
други графични форми, то може да се 
представи и по един от следните 
начини:

Модел "Колони"

100 грама съдържат
килокалории (ксаl)/ захари/ мазнини/ наситени мастни киселини/ сол

% от препоръчителното дневно количество за възрастни

Модел "1+4"

Вариант 1

за порция (една порция отговаря на 50 грама)
енергия/захари/мазнини/наситени мастни киселини/сол

препоръчителни дневни количества

Вариант 2
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за порция (една порция отговаря на 50 грама)
енергия/захари/мазнини/наситени мастни киселини/сол

препоръчителни дневни количества

Or. de

Обосновка

Настоящото предложение за изменение трябва да бъде разглеждано заедно с 
предложението за изменение към член 33, параграф 1 на същия докладчик
 Графичното представяне може да допринесе значително за по-доброто разбиране на 
обозначаването на хранителната стойност от потребителя. 

Изменение 575
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение XIII a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ XIIIa
КАТЕГОРИИ ХРАНИ

Съгласно посоченото в член 34, 
параграф 1б 
Представянето посредством 
многоцветна система за кодиране е 
задължително за храните, които 
попадат в следните категории  храни:
- готови за консумация ястия;
- готови хранителни продукти от 
животински продукти;
- предварително опаковани закуски;
- закуски на зърнена основа;
- напитки, с изключение на плодовите 
сокове, съгласно посоченото в 
Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 
20 декември 2001 г.
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