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Изменение 108
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 15 

Позиция на Съвета Изменение

(15) Правилата на Съюза следва да се 
прилагат само за предприятия, чието 
естество на работа включва известна 
последователност на действията и
известна степен на организираност. 
Дейности като обработка, сервиране и 
продажба на храна , извършвани по 
конкретен повод от частни лица в
рамките на благотворителни събития
или местни панаири и срещи, не следва
да попадат в обхвата на настоящия 
регламент.

(15) Правилата на Съюза трябва да се 
прилагат само за предприятия, т.е. 
субекти, които упражняват 
доходоносна икономическа дейност на 
продължителна и организирана 
основа.  Дейности като обработка и 
доставка на храни, сервиране на 
ястия и продажба на храна, 
извършвани по конкретен повод от 
частни лица, например на 
благотворителни събития или местни 
панаири и срещи, и продажбата на 
храни чрез различни форми на 
директна продажба от 
селскостопанските производители, не 
трябва да попадат в обхвата на 
настоящия регламент.

Or. it

Изменение 109
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

(15a) За да се избегне прекомерна 
тежест, по-специално за малките и 
средните предприятия в 
традиционния сектор на 
производство на храни и в 
търговията на дребно с храни, 
включително малките и средните 
предприятия, които доставят услуги 
в областта на общественото хранене 
и предлагат неопаковани 



PE460.950v01-00 4/175 AM\861438BG.doc

BG

предварително продукти, следва да 
бъдат освободени от изискванията за 
етикетиране. 

Or. el

Изменение 110
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 24 

Позиция на Съвета Изменение

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

(24) Някои съставки или други 
вещества, или продукти (като 
спомагателни вещества), които се 
използват при производството на 
храните и впоследствие остават в техния 
състав, могат да причинят алергии 
или непоносимост при някои хора, като 
някои от тези алергии или 
непоносимост представляват опасност 
за здравето на засегнатите лица. Важно 
е следователно да се предоставя 
информация относно наличието на 
добавки в храните, спомагателни 
вещества и други вещества с научно 
доказан алергенен ефект или продукти, 
които могат да причинят алергии или 
непоносимост, за да могат 
потребителите, особено страдащите от 
хранителна алергия или непоносимост, 
да направят информиран и безопасен за 
тях избор. Наличието на следи от 
такива вещества също следва да бъде 
упоменавано, така че хората, 
страдащи от по-сериозни алергии да 
могат да правят информиран избор. 
Следва да бъдат съставено общи 
правила за това.

Or. sv
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Изменение 111
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 27 

Позиция на Съвета Изменение

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

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, при алкохолните
напитки следва също да се предоставя 
информация относно техните съставки.

Or. en

Обосновка

Възстановява позицията първото четене на Европейския парламент.

Изменение 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

(27а) В съответствие с решенията на 
Европейския парламент, 
становището на Европейския 
икономически и социален комитет1, 
работата на Комисията и 
загрижеността на широката 
общественост във връзка с вредата 
от алкохола, особено за младите и 
уязвими потребители, Комисията 
заедно с държавите-членки следва да 
въведе определение за напитки като 
например от типа „алкопоп“, 
насочени специално към младите 
хора. Поради алкохолния си характер 
те следва да отговарят на по-строги 
изисквания за етикетиране и в 
магазините да бъдат ясно отделени 
от безалкохолните напитки.
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__________________
1 OВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 81. 

Or. en

Обосновка

Изменение 21 от първо четене.

Изменение 113
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 28 

Позиция на Съвета Изменение

(28) Важно е също на потребителите да 
се предостави информация относно 
другите алкохолни напитки. Вече 
съществуват конкретни правила на 
Съюза относно етикетирането на вино. 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета 
от 22 октомври 2007 г. за установяване 
на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои 
земеделски продукти ("Общ регламент 
за ООП")12 установява правила, които 
гарантират, че потребителите са 
защитени и подходящо информирани. 
Ето защо на този етап е уместно виното 
да бъде освободено от задължението за 
изброяване на съставките и обявяване 
на хранителната стойност. По същия 
начин защитата на потребителите във 
връзка с определени алкохолни напитки 
е гарантирана посредством 
Регламент (ЕИО) № 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 продукти13 и посредством 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

(28) Важно е също на потребителите да 
се предостави информация относно 
алкохолните напитки. Вече 
съществуват конкретни правила на 
Съюза относно етикетирането на вино. 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета 
от 22 октомври 2007 г. за установяване 
на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои 
земеделски продукти ("Общ регламент 
за ООП")12 установява правила, които 
гарантират, че потребителите са 
защитени и подходящо информирани. 
Ето защо на този етап е уместно виното 
да бъде освободено от задължението за 
изброяване на съставките и обявяване 
на хранителната стойност. По същия 
начин защитата на потребителите във 
връзка с определени алкохолни напитки 
е гарантирана посредством 
Регламент (ЕИО) № 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 продукти13 и посредством 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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15 януари 2008 г. относно 
определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки14. Следователно
същото освобождаване следва да се 
прилага и за напитките, които попадат в 
обхвата на тези два регламента.

15 януари 2008 г. относно 
определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки14. Следователно 
същото освобождаване следва да се 
прилага и за напитките, които попадат в 
обхвата на тези два регламента.

Or. en

Обосновка

Възстановява позицията на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 114
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 29 

Позиция на Съвета Изменение

(29) Необходимо е напитките подобни 
на вино, ароматизираните вина, 
ароматизираните напитки на винена 
основа, ароматизираните коктейли 
от лозаро-винарски продукти и 
спиртните напитки да се третират 
по един и същи начин и да се 
гарантира, че за тези напитки ще се 
прилагат едни и същи изисквания на 
правото в областта на 
информацията за храните. Ето защо 
освобождаването от задължението 
да се посочва списък на съставките 
ида се обявява хранителната 
стойност следва да се прилага и за 
напитките, които съдържат повече 
от 1,2 обемни процента алкохол, 
получени от ферментация на плодове 
или зеленчуци, за медовината и 
всички видове бира.

заличава се

Or. en
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Изменение 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Антония Първанова, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 30 

Позиция на Съвета Изменение

(30) До пет години от влизането в сила 
на настоящия регламент обаче 
Комисията следва да представи доклад 
относно това дали някои категории 
напитки следва да бъдат освободени, 
по-специално от предоставянето на 
информация за енергийната стойност, и 
да посочи причините обосноваващи 
евентуално освобождаване, като се 
вземе предвид необходимостта от 
гарантиране на съгласуваност с други 
политики на Съюза, свързани с въпроса. 
Ако е необходимо Комисията може 
също да предложи и конкретни 
изисквания в контекста на настоящия 
регламент.

(30) До пет години от влизането в сила 
на настоящия регламент обаче 
Комисията следва да представи доклад 
относно това дали каквито и да било
категории алкохолни напитки следва да 
бъдат освободени, по-специално от 
предоставянето на информация за 
енергийната стойност, и да посочи 
причините обосноваващи евентуално 
освобождаване, като се вземе предвид 
необходимостта от гарантиране на 
съгласуваност с други политики на 
Съюза, свързани с въпроса. Ако е 
подходящо Комисията следва също да 
предложи и конкретни изисквания в 
контекста на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 116
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Съображение 30 

Позиция на Съвета Изменение

(30) До пет години от влизането в сила 
на настоящия регламент обаче 
Комисията следва да представи доклад 
относно това дали някои категории
напитки следва да бъдат освободени, 
по-специално от предоставянето на 
информация за енергийната стойност, и 
да посочи причините обосноваващи 
евентуално освобождаване, като се 
вземе предвид необходимостта от 
гарантиране на съгласуваност с други 

(30) До пет години от влизането в сила 
на настоящия регламент обаче 
Комисията следва да представи доклад 
относно това дали алкохолните
напитки следва да бъдат освободени, 
по-специално от предоставянето на 
информация за енергийната стойност, и 
да посочи причините обосноваващи 
евентуално освобождаване, като се 
вземе предвид необходимостта от 
гарантиране на съгласуваност с други 
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политики на Съюза, свързани с въпроса. 
Ако е необходимо Комисията може 
също да предложи и конкретни 
изисквания в контекста на настоящия 
регламент.

политики на Съюза, свързани с въпроса. 
Ако е необходимо Комисията може 
също да предложи и конкретни 
изисквания в контекста на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Няма основание за различно третиране на категориите алкохолни напитки по 
отношение на етикетирането, както за хранителните им стойности, така и за 
енергийната им стойност. Всички аспекти трябва да бъдат разгледани в доклада на 
Комисията пет години след влизането в сила на новия регламент. Докато 
предложението на Съвета за въвеждане на възможност за различно третиране е 
нещо ново, на първо четене в Парламента беше постигнато съгласие, че не следва да 
се прави разлика между категориите алкохолни напитки.

Изменение 117
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Съображение 31 

Позиция на Съвета Изменение

(31) Посочването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде представено 
тогава, когато липсата му би могла да 
заблуди потребителите по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на дадения продукт. 
Във всички случаи, посочването на 
страната на произход или мястото на 
произход следва да бъде представено по 
начин, който не заблуждава 
потребителя, и на базата на ясно 
определени критерии, които гарантират 
равни условия за индустрията и 
осигуряват по-ясно разбиране на 
информацията, свързана със страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна, от страна на 
потребителите. Тези критерии не следва
да се прилагат, когато се посочват името 
или адресът на стопанския субект в 
хранителната промишленост.

(31) Посочването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде представено 
като задължително изискване 
съгласно член 25 тогава, когато липсата 
му би могла да заблуди потребителите 
по отношение на истинската страна на 
произход или място на произход на 
дадения продукт. Във всички случаи, 
посочването на страната на произход 
или мястото на произход следва да бъде 
представено по начин, който не 
заблуждава потребителя, и на базата на 
ясно определени критерии, които 
гарантират равни условия за 
индустрията и осигуряват по-ясно 
разбиране на информацията, свързана 
със страната на произход или мястото 
на произход на дадена храна, от страна 
на потребителите. Тези критерии не 
трябва да се прилагат, когато се 
посочват името или адресът на 
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стопанския субект в хранителната 
промишленост.

Or. it
Обосновка

Вж. Изменение 309 в становището на Парламента на първо четене.

Изменение 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 31 

Позиция на Съвета Изменение

(31) Посочването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде представено 
тогава, когато липсата му би могла да 
заблуди потребителите по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на дадения продукт. 
Във всички случаи, посочването на 
страната на произход или мястото на 
произход следва да бъде представено по 
начин, който не заблуждава 
потребителя, и на базата на ясно 
определени критерии, които гарантират 
равни условия за индустрията и 
осигуряват по-ясно разбиране на 
информацията, свързана със страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна, от страна на 
потребителите. Тези критерии не следва 
да се прилагат, когато се посочват името 
или адресът на стопанския субект в 
хранителната промишленост.

(31) Посочването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде представено 
задължително, в съответствие с 
член 9, параграф 1, буква и) и тогава, 
когато липсата му би могла да заблуди 
потребителите по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на дадения продукт. 
Във всички случаи, посочването на 
страната на произход или мястото на 
произход следва да бъде представено по 
начин, който не заблуждава 
потребителя, и на базата на ясно 
определени критерии, които гарантират 
равни условия за индустрията и 
осигуряват по-ясно разбиране на 
информацията, свързана със страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна, от страна на 
потребителите. Тези критерии не следва 
да се прилагат, когато се посочват името 
или адресът на стопанския субект в 
хранителната промишленост.

Or. en

Обосновка

Изменение 309 от първо четене.
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Изменение 119
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Съображение 32 

Позиция на Съвета Изменение

(32) В някои случаи стопанските 
субекти в хранителната 
промишленост може да поискат да 
посочат произхода на дадена храна на 
доброволен принцип, за да привлекат 
вниманието на потребителите към 
качествата на техния продукт. 
Подобни обозначения следва също да 
отговарят на хармонизирани 
критерии.

заличава се

Or. it

Изменение 120
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Съображение 33 

Позиция на Съвета Изменение

(33) Посочването на произхода 
понастоящем е задължително за 
говеждо месо и продукти от говеждо 
месо в Съюза след кризата със 
спонгиформната енцефалопатия по 
говедата и това създаде очаквания у 
потребителите. Оценката за 
въздействие на Комисията потвърди, 
че произходът на месото се оказва от 
първостепенно значение за 
потребителите. Има и други видове 
месо, които се консумират масово в 
Съюза, като свинско, овче, козе и 
птиче. Ето защо е уместно да се 
наложи задължителното обявяване 
на произход за тези продукти. 
Конкретните изисквания за произход 

заличава се
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могат да се различават за различните 
видове месо в съответствие с 
характеристиките на животинските 
видове. Уместно е да се предвиди 
въвеждането, посредством правила за 
прилагане, на задължителни 
изисквания, които може да са 
различни за различните видове месо и 
които се отчита принципът на 
пропорционалност и 
административната тежест за 
стопанските субекти в 
хранителната промишленост и за 
правоприлагащите органи.
__________________
15. Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юли 2000 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък и 
относно етикетирането на говеждо 
месо и продукти от говеждо месо 
(ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).

Or. nl

Обосновка

Трябва да се внимава задължителното посочване на мястото на произход на 
свинското, овчето, козето и пилешкото месо да не може да бъде интерпретирано 
като етикетиране за качество. Независимо от това в коя държава-членка е 
произведена, храната трябва да бъде с високо качество навсякъде в ЕС. 
Задължителното етикетиране за произход ще увеличи още повече 
административните тежести за предприятията.

Изменение 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 33 

Позиция на Съвета Изменение

(33) Посочването на произхода 
понастоящем е задължително за 
говеждо месо и продукти от говеждо 
месо15 в Съюза след кризата със 

(33) Посочването на произхода 
понастоящем е задължително за 
говеждо месо и продукти от говеждо 
месо15 в Съюза след кризата със 
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спонгиформната енцефалопатия по 
говедата и това създаде очаквания у 
потребителите. Оценката за въздействие 
на Комисията потвърди, че произходът 
на месото се оказва от първостепенно 
значение за потребителите. Има и други 
видове месо, които се консумират 
масово в Съюза, като свинско, овче, 
козе и птиче. Ето защо е уместно да се 
наложи задължителното обявяване на 
произход за тези продукти. Конкретните 
изисквания за произход могат да се 
различават за различните видове месо в 
съответствие с характеристиките на 
животинските видове. Уместно е да се 
предвиди въвеждането, посредством 
правила за прилагане, на задължителни 
изисквания, които може да са различни 
за различните видове месо и които се 
отчита принципът на пропорционалност 
и административната тежест за 
стопанските субекти в хранителната 
промишленост и за правоприлагащите 
органи.

спонгиформната енцефалопатия по 
говедата и това създаде очаквания у 
потребителите. Оценката за въздействие 
на Комисията потвърди, че произходът 
на месото се оказва от първостепенно 
значение за потребителите. Има и други 
видове месо, които се консумират 
масово в Съюза, като свинско, овче, 
козе и птиче. Ето защо е уместно да се 
наложи задължителното обявяване на 
произход за тези продукти, 
включително когато са включени 
като съставка на преработени храни. 
Конкретните изисквания за произход 
могат да се различават за различните 
видове месо в съответствие с 
характеристиките на животинските 
видове. Уместно е да се предвиди 
въвеждането, посредством правила за 
прилагане, на задължителни изисквания, 
които може да са различни за 
различните видове месо като се отчита 
принципът на пропорционалност и 
административната тежест за 
стопанските субекти в хранителната 
промишленост и за правоприлагащите 
органи.

Or. en

Обосновка

Важно е потребителите да знаят произхода на месото, включително, когато месото 
се използва като съставка в преработени храни.  Иначе би било много подвеждащо за 
потребителите, които биха могли да предположат, че след като един преработен 
продукт има определен произход, месото използвано в него има същия произход, 
когато това може съвсем да не е така.  Много потребители са чувствителни по 
отношение на благоденствието на животните и въздействието върху околната 
среда на транспортирането на месо на дълги разстояния и следователно тази 
информация трябва да бъде предоставяна.

Изменение 122
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Съображение 33 
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Позиция на Съвета Изменение

(33) Посочването на произхода 
понастоящем е задължително за 
говеждо месо и продукти от говеждо 
месо в Съюза след кризата със 
спонгиформната енцефалопатия по 
говедата и това създаде очаквания у 
потребителите. Оценката за въздействие 
на Комисията потвърди, че произходът 
на месото се оказва от първостепенно 
значение за потребителите. Има и други 
видове месо, които се консумират 
масово в Съюза, като свинско, овче, 
козе и птиче. Ето защо е уместно да се 
наложи задължителното обявяване на 
произход за тези продукти. 
Конкретните изисквания за произход 
могат да се различават за различните 
видове месо в съответствие с 
характеристиките на животинските 
видове. Уместно е да се предвиди 
въвеждането, посредством правила за 
прилагане, на задължителни изисквания, 
които може да са различни за 
различните видове месо и които се 
отчита принципът на 
пропорционалност и 
административната тежест за 
стопанските субекти в 
хранителната промишленост и за 
правоприлагащите органи.

(33) Посочването на произхода 
понастоящем е задължително за 
говеждо месо и продукти от говеждо 
месо в Съюза след кризата със 
спонгиформната енцефалопатия по 
говедата и това създаде очаквания у 
потребителите. Оценката за въздействие 
на Комисията потвърди, че произходът 
на месото се оказва от първостепенно 
значение за потребителите. Има и други 
видове месо, които се консумират 
масово в Съюза, като свинско, овче, 
козе и птиче. Ето защо е уместно да се 
наложи задължителното обявяване на 
произход за тези продукти. Уместно е да 
се предвиди въвеждането, посредством 
правила за прилагане, на задължителни 
изисквания.

Or. it

Изменение 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Съображение 33 

Позиция на Съвета Изменение

(33) Посочването на произхода 
понастоящем е задължително за 

(33) Посочването на произхода 
понастоящем е задължително за 
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говеждо месо и продукти от говеждо 
месо15 в Съюза след кризата със 
спонгиформната енцефалопатия по 
говедата и това създаде очаквания у 
потребителите. Оценката за въздействие 
на Комисията потвърди, че произходът 
на месото се оказва от първостепенно 
значение за потребителите. Има и други 
видове месо, които се консумират 
масово в Съюза, като свинско, овче, 
козе и птиче. Ето защо е уместно да се 
наложи задължителното обявяване на 
произход за тези продукти. Конкретните 
изисквания за произход могат да се 
различават за различните видове месо в 
съответствие с характеристиките на 
животинските видове. Уместно е да се 
предвиди въвеждането, посредством 
правила за прилагане, на задължителни 
изисквания, които може да са различни 
за различните видове месо и които се 
отчита принципът на пропорционалност 
и административната тежест за 
стопанските субекти в хранителната 
промишленост и за правоприлагащите 
органи.

говеждо месо и продукти от говеждо 
месо15 в Съюза след кризата със 
спонгиформната енцефалопатия по 
говедата и това създаде очаквания у 
потребителите. Оценката за въздействие 
на Комисията потвърди, че произходът 
на месото се оказва от първостепенно 
значение за потребителите. Има и други 
видове месо, които се консумират 
масово в Съюза, като свинско, овче, 
козе и птиче. Ето защо е уместно да се 
наложи задължителното обявяване на 
произход за тези продукти, 
включително когато са включени 
като съставка на преработени храни. 
-{}-При месото и пилешкото, 
страната на произход или мястото 
на произход могат да бъдат посочени 
като едно единствено място на 
произход само 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. Конкретните 
изисквания за произход могат да се 
различават за различните видове месо в 
съответствие с характеристиките на 
животинските видове. Уместно е да се 
предвиди въвеждането, посредством 
правила за прилагане, на задължителни 
изисквания, които може да са различни 
за различните видове месо и които се 
отчита принципът на пропорционалност 
и административната тежест за 
стопанските субекти в хранителната 
промишленост и за правоприлагащите 
органи.

Or. en

Обосновка

Становище на Парламента на първо четене.
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Изменение 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

33а. Потребителите също имат 
високи очаквания относно 
информацията за произхода на 
основните съставки на храните, 
особена за храните с една единствена 
съставка или в случаите, когато една 
съставка представлява основна част 
от крайния продукт. Следователно 
обявяването на произхода на 
съставка, която представлява 50% 
или повече от общото тегло на 
готовия хранителния продукт трябва 
да бъде задължително. 
Конкретните изисквания относно 
посочването на произхода обаче 
могат да варират за различните 
видове съставки в зависимост от 
техните характеристики и 
предназначение. Следва да бъдат 
разработени мерки за прилагане, 
които отчитат принципа за 
пропорционалност и 
административната тежест за 
стопанските субекти в 
хранителната промишленост и 
органите, отговорни за прилагането 
на законодателството.

Or. fr

Изменение 125
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Съображение 34 
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Позиция на Съвета Изменение

(34) Бяха разработени задължителни 
разпоредби за произхода въз основа на 
вертикален подход, като например за 
меда, плодовете и зеленчуците, 
рибата, говеждото месо и 
продуктите от говеждо месо и 
маслиновото масло. Необходимо е да 
се разгледа възможността за 
разширяване на задължителното 
етикетиране на произхода за други 
храни. Ето защо е уместно да се 
отправи искане към Комисията да 
изготви доклади, които да включват 
следните храни: видове месо, различни 
от говеждо, свинско, овче, козе и 
птиче, мляко; използвано като 
съставка на млечните продукти 
мляко; използвано като съставка 
месо; непреработени храни; продукти 
с една съставка; и съставки, които 
представляват над 50 % от дадена 
храна. Тъй като млякото е един от 
продуктите, за които посочването на 
произхода може да се счита от 
особен интерес, докладът на 
Комисията за него следва да бъде 
представен възможно най-скоро. Въз 
основа на заключенията от тази 
доклади Комисията може да 
представи предложения за изменение 
на съответните разпоредби на Съюза 
или при необходимост може да 
предприеме нови инициативи на 
секторна основа.

заличава се

__________________
20. Регламент (ЕО) № 1019/2002 на 
Комисията от 31 юни 2002 година 
относно стандартите за търговия с 
маслиново масло (ОВ L 155, 
14.6.2002 г., стр. 27).

Or. nl
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Обосновка

Трябва да се внимава задължителното посочване на мястото на произход на 
свинското, овчето, козето и пилешкото месо да не бъде интерпретирано като 
етикетиране за качество. Същото се отнася за млякото и млякото в млечните 
продукти и непреработени храни. Независимо от това в коя държава-членка е 
произведена, храната трябва да бъде с високо качество навсякъде в ЕС. 
Задължителното етикетиране за произход ще увеличи още повече 
административните тежести за предприятията.

Изменение 126
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Съображение 34 

Позиция на Съвета Изменение

(34) Бяха разработени задължителни 
разпоредби за произхода въз основа на 
вертикален подход, като например за 
меда, плодовете и зеленчуците, рибата, 
говеждото месо и продуктите от 
говеждо месо и маслиновото масло. 
Необходимо е да се разгледа 
възможността за разширяване на
задължителното етикетиране на 
произхода за други храни. Ето защо е 
уместно да се отправи искане към 
Комисията да изготви доклади, които 
да включват следните храни: видове 
месо, различни от говеждо, свинско, 
овче, козе и птиче, мляко; използвано 
като съставка на млечните продукти 
мляко; използвано като съставка месо; 
непреработени храни; продукти с една 
съставка; и съставки, които 
представляват над 50 % от дадена 
храна. Тъй като млякото е един от 
продуктите, за които посочването на 
произхода може да се счита от особен 
интерес, докладът на Комисията за него 
следва да бъде представен възможно 
най-скоро. Въз основа на заключенията 
от тази доклади Комисията може да 
представи предложения за изменение на 
съответните разпоредби на Съюза или 
при необходимост може да предприеме 

(34) Бяха разработени задължителни 
разпоредби за произхода въз основа на 
вертикален подход, като например за 
меда, плодовете и зеленчуците, рибата, 
говеждото месо и продуктите от 
говеждо месо и маслиновото масло. 
Необходимо е да се разшири 
задължителното етикетиране на 
произхода за други храни, като: видове 
месо, различни от говеждо; мляко; 
използвано като съставка на млечните 
продукти мляко; използвано като 
съставка месо; непреработени храни; и
продукти с една съставка. Тъй като 
млякото е един от продуктите, за които 
посочването на произхода може да се 
счита от особен интерес, докладът на 
Комисията за него следва да бъде 
представен възможно най-скоро. Въз 
основа на заключенията от тази доклади 
Комисията може да представи 
предложения за изменение на 
съответните разпоредби на Съюза или 
при необходимост може да предприеме 
нови инициативи на секторна основа.
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нови инициативи на секторна основа.

Or. it

Изменение 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Съображение 34 

Позиция на Съвета Изменение

(34) Бяха разработени задължителни 
разпоредби за произхода въз основа на 
вертикален подход, като например за 
меда16, плодовете и зеленчуците17, 
рибата18, говеждото месо и продуктите 
от говеждо месо19 и маслиновото 
масло20. Необходимо е да се разгледа 
възможността за разширяване на 
задължителното етикетиране на 
произхода за други храни. Ето защо е 
уместно да се отправи искане към 
Комисията да изготви доклади, които да 
включват следните храни: видове месо, 
различни от говеждо, свинско, овче, 
козе и птиче, мляко, използвано като 
съставка на млечните продукти мляко; 
използвано като съставка месо;
непреработени храни и съставки, 
които представляват над 50 % от 
дадена храна. Тъй като млякото е един 
от продуктите, за които посочването на 
произхода може да се счита от особен 
интерес, докладът на Комисията за него 
следва да бъде представен възможно 
най-скоро. Въз основа на заключенията 
от тази доклади Комисията може да 
представи предложения за изменение на 
съответните разпоредби на Съюза или 
при необходимост може да предприеме 
нови инициативи на секторна основа.

(34) Бяха разработени задължителни 
разпоредби за произхода въз основа на 
вертикален подход, като например за 
меда16, плодовете и зеленчуците17, 
рибата18, говеждото месо и продуктите 
от говеждо месо19 и маслиновото 
масло20. Необходимо е да се разгледа 
възможността за разширяване на 
задължителното етикетиране на 
произхода за други храни. Ето защо е 
уместно да се отправи искане към 
Комисията да изготви доклади, които да 
включват следните храни: видове месо, 
различни от говеждо, свинско, овче, 
козе и птиче, мляко, използвано като 
съставка на млечните продукти мляко; 
използвано като съставка месо и 
непреработени храни. Тъй като млякото 
е един от продуктите, за които 
посочването на произхода може да се 
счита от особен интерес, докладът на 
Комисията за него следва да бъде 
представен възможно най-скоро. Въз 
основа на заключенията от тази доклади 
Комисията може да представи 
предложения за изменение на 
съответните разпоредби на Съюза или 
при необходимост може да предприеме 
нови инициативи на секторна основа.

Or. fr



PE460.950v01-00 20/175 AM\861438BG.doc

BG

Изменение 128
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 34 

Позиция на Съвета Изменение

(34) Бяха разработени задължителни 
разпоредби за произхода въз основа на 
вертикален подход, като например за 
меда, плодовете и зеленчуците, рибата, 
говеждото месо и продуктите от 
говеждо месо и маслиновото масло. 
Необходимо е да се разгледа 
възможността за разширяване на 
задължителното етикетиране на 
произхода за други храни. Ето защо е 
уместно да се отправи искане към 
Комисията да изготви доклади, които 
да включват следните храни: видове 
месо, различни от говеждо, свинско, 
овче, козе и птиче, мляко; използвано 
като съставка на млечните продукти 
мляко; използвано като съставка месо; 
непреработени храни; продукти с една 
съставка; и съставки, които 
представляват над 50 % от дадена храна. 
Тъй като млякото е един от продуктите, 
за които посочването на произхода 
може да се счита от особен интерес, 
докладът на Комисията за него следва 
да бъде представен възможно най-скоро. 
Въз основа на заключенията от тази 
доклади Комисията може да представи 
предложения за изменение на 
съответните разпоредби на Съюза или 
при необходимост може да предприеме 
нови инициативи на секторна основа.

(34) Бяха разработени задължителни 
разпоредби за произхода въз основа на 
вертикален подход, като например за 
меда, плодовете и зеленчуците, рибата, 
говеждото месо и продуктите от 
говеждо месо и маслиновото масло. 
Необходимо е да се разгледа 
възможността за разширяване на 
задължителното етикетиране на 
произхода за други храни. 
Следователно, с оглед на защитата 
на потребителите, обявяването на 
произхода трябва да бъде 
задължително за следните храни:
видове месо, различни от говеждо, 
свинско, овче, козе и птиче, мляко; 
използвано като съставка на млечните 
продукти мляко; използвано като 
съставка месо; непреработени храни; 
продукти с една съставка; и съставки, 
които представляват над 50 % от дадена 
храна. Тъй като млякото е един от 
продуктите, за които посочването на 
произхода може да се счита от особен 
интерес, докладът на Комисията за него 
следва да бъде представен възможно 
най-скоро. Въз основа на заключенията 
от тази доклади Комисията може да 
представи предложения за изменение на 
съответните разпоредби на Съюза или 
при необходимост може да предприеме 
нови инициативи на секторна основа.

Or. it
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Изменение 129
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Съображение 35 

Позиция на Съвета Изменение

(35) Непреференциалните правила за 
произход на стоките в Съюза са 
установени в Регламент (ЕИО) 
№ 2913/92 на Съвета от 12 октомври 
1992 г. относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността1, а 
разпоредбите за прилагането му — в 
Регламент (EИО) № 2454/93 на 
Комисията от 2 юли 1993 г. за 
определяне на разпоредби за прилагане 
на Регламент (EИО) № 2913/92 на 
Съвета за създаване на Митнически 
кодекс на Общността2. Определянето 
на страната на произход на храните 
ще се основава на тези правила, които 
са добре познати на стопанските 
субекти в хранителната 
промишленост и администрациите и 
следва да облекчат прилагането им.

заличава се

__________________
1 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.
2. ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

Or. it

Изменение 130
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 42 

Позиция на Съвета Изменение

(42) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, и като се 

(42) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, и като се 
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отчита съществуващото равнище на 
познание в областта на храненето, 
предоставената хранителна информация 
следва да бъде проста и лесна за 
разбиране. Предоставянето на част 
от хранителната информация на 
лицевата страна на опаковката, а на 
друга част — на обратната страна 
на опаковката, може да обърка 
потребителите. Поради тази причина, 
обявяването на хранителната стойност 
следва да бъде в едно и също зрително 
поле. Освен това, на доброволен 
принцип, част от информацията 
може да се повтори например и на 
лицевата страна на опаковката. 
Възможно е да се стигне до объркване 
на потребителите, ако се допусне 
свобода при избора на информацията, 
която би могла да бъде повторена. 
Следователно е необходимо да се 
поясни коя информация може да се 
повтори, за да се гарантира, че 
потребителите могат лесно да видят 
съществената хранителна 
информация, когато купуват храни.

отчита съществуващото равнище на 
познание в областта на храненето, 
предоставената хранителна информация 
следва да бъде проста и лесна за 
разбиране. Изследванията показват, 
че потребителите желаят
информация относно четири ключови 
хранителни съставки (мазнини, 
наситени мастни киселини, захар и 
сол) и енергийната стойност в 
основното зрително поле или лицевата 
страна на опаковката, тъй като 
считат тази информация за полезна 
при вземането на решения за покупка.  
Поради тази причина тази ограничена 
по размер информация за хранителната 
стойност следва да бъде задължително 
на лицевата страна на опаковката, 
като бъде придружена от по-
изчерпателно задължително 
обявяване на хранителните 
стойности на гърба на опаковката.

Or. en

Изменение 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Предложение за регламент
Съображение 42 

Позиция на Съвета Изменение

(42) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, и като се 
отчита съществуващото равнище на 
познание в областта на храненето, 
предоставената хранителна информация 
следва да бъде проста и лесна за 
разбиране. Предоставянето на част от 

(42) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, и като се 
отчита съществуващото равнище на 
познание в областта на храненето, 
предоставената хранителна информация 
следва да бъде проста и лесна за 
разбиране. Най-важните елементи от 
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хранителната информация на лицевата 
страна на опаковката, а на друга част 
— на обратната страна на 
опаковката, може да обърка 
потребителите. Поради тази 
причина, обявяването на
хранителната стойност следва да 
бъде в едно и също зрително поле.
Освен това, на доброволен принцип, 
част от информацията може да се 
повтори например и на лицевата 
страна на опаковката. Възможно е да 
се стигне до объркване на 
потребителите, ако се допусне 
свобода при избора на информацията, 
която би могла да бъде повторена. 
Следователно е необходимо да се 
поясни коя информация може да се 
повтори, за да се гарантира, че 
потребителите могат лесно да видят 
съществената хранителна информация, 
когато купуват храни.

хранителната информация следва да 
бъдат обявявани на лицевата страна на 
опаковката, като пълната хранителна 
информация бъде предоставена на 
гърба на опаковката. Това ще 
гарантира, че потребителите могат 
лесно да видят съществената 
хранителна информация, когато купуват 
храни.

Or. en

Обосновка

За да могат потребителите лесно да сравняват подобни продукти и да вземат 
информирани решения относно по-здравословния избор, най-важната информация 
трябва да бъде ясно етикетирана на лицевата страна на опаковката на продукта.

Изменение 132
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 43 

Позиция на Съвета Изменение

(43) За да се поощрят стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
да предоставят на доброволен принцип 
информацията, съдържаща се в 
обявената хранителна стойност на 
храни като алкохолни напитки и 
непредварително опаковани храни, 
които могат да бъдат освободени от 
изискването за обявяване на 

(43) За да се поощрят стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
да предоставят на доброволен принцип 
информацията, съдържаща се в 
обявената хранителна стойност на 
непредварително опаковани храни, 
които могат да бъдат освободени от 
изискването за обявяване на 
хранителната стойност, следва да бъде 
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хранителната стойност, следва да бъде 
предоставена възможност да се обявяват 
само ограничен брой елементи, даващи 
информация за хранителната стойност. 
Уместно е обаче ясно да се определи 
информацията, която може да се 
предоставя на доброволен принцип, за 
да се избегне заблуждаване на 
потребителя чрез свободния избор на 
стопанския субект в хранителната 
промишленост.

предоставена възможност да се обявяват 
само ограничен брой елементи, даващи 
информация за хранителната стойност. 
Уместно е обаче ясно да се определи 
информацията, която може да се 
предоставя на доброволен принцип, за 
да се избегне заблуждаване на 
потребителя чрез свободния избор на 
стопанския субект в хранителната 
промишленост.

Or. en

Изменение 133
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 44 

Позиция на Съвета Изменение

(44) Неотдавна настъпиха промени при 
изразяването на хранителните 
стойности, различни от посочените 
стойности на 100 g/100 ml/порция, както 
и при тяхното представяне, чрез 
използването на графична форма или 
символи, въведени от някои държави-
членки и организации в сектора на 
хранителната промишленост. Тези 
допълнителни форми на изразяване и 
представяне могат да помогнат на 
потребителите да разберат по-добре 
обявената хранителната стойност. В 
рамките на Съюза обаче липсват 
достатъчно данни за това как 
средностатистическият потребител 
разбира и използва алтернативните 
форми на изразяване или представяне 
на информацията. Следователно е 
целесъобразно да се даде възможност 
различните форми на изразяване и 
представяне да се разработват въз 
основа на критерии, установени в 
настоящия регламент, и да се 

(44) Неотдавна настъпиха промени при 
изразяването на хранителните 
стойности, различни от посочените 
стойности на 100 g/100 ml/порция, както 
и при тяхното представяне, чрез 
използването на графична форма или 
символи, въведени от някои държави-
членки и организации в сектора на 
хранителната промишленост. Тези 
допълнителни форми на изразяване и 
представяне могат да помогнат на 
потребителите да разберат по-добре 
обявената хранителната стойност. 
Наличните данни сочат, че една 
опростена схема за етикетиране, 
която включва многоцветни кодове за 
по-лесно и по-бързо тълкуване на 
информацията за хранителната 
стойност, е най-добрият и 
предпочитан вариант за 
потребителите.
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прикани Комисията да изготви 
доклад относно използването на тези 
форми на изразяване и представяне, 
тяхното въздействие на вътрешния 
пазар и целесъобразността за по-
нататъшно хармонизиране.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на член 33, параграф 3.

Изменение 134
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 50 

Позиция на Съвета Изменение

(50) По отношение на въпросите, 
конкретно хармонизирани от настоящия 
регламент, държавите-членки следва да 
нямат възможност да приемат 
национални разпоредби, освен ако не са 
разрешени от законодателството на 
Съюза. Настоящият регламент не следва 
да възпрепятства държавите-членки да 
приемат национални разпоредби по 
въпроси, които не са конкретно 
хармонизирани в него.

(50) По отношение на въпросите, 
конкретно хармонизирани от настоящия 
регламент, държавите-членки следва да 
нямат възможност да приемат 
национални разпоредби, освен ако не са 
разрешени от законодателството на 
Съюза. Настоящият регламент не следва 
да възпрепятства държавите-членки да 
приемат национални разпоредби по 
въпроси, които не са конкретно 
хармонизирани в него, при условие че 
държавите-членки докажат 
необходимостта от тези мерки и 
посочат действията, които ще 
предприемат, за да гарантират 
тяхното прилагане по начин, който 
ограничава възможно най-малко 
търговията.

Or. el
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Изменение 135
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 58 

Позиция на Съвета Изменение

(58) На Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да приема
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС, inter alia по 
отношение на възможността за достъп 
до някои задължителни данни чрез 
средства, различни от обозначаването 
върху опаковката или етикета, списъка с 
храни, за които не се изисква списък на 
съставките, преразглеждането на 
списъка с вещества или продукти, 
причиняващи алергии или 
непоносимост, както и списъка с 
хранителни вещества, които могат да 
бъдат обявявани доброволно. От 
особена важност е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.

(58) Правомощията за приемане на
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС следва да бъдат 
предоставени на Комисията, inter alia 
по отношение на възможността за 
достъп до някои задължителни данни 
чрез средства, различни от 
обозначаването върху опаковката или 
етикета, списъка с храни, за които не се 
изисква списък на съставките, 
преразглеждането на списъка с 
вещества или продукти, причиняващи 
алергии или непоносимост, както и 
списъка с хранителни вещества, които 
могат да бъдат обявявани доброволно. 
От особена важност е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.
При подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременно, навременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 136
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 59 

Позиция на Съвета Изменение

(59) За да се гарантират еднакви условия 
за прилагане на настоящия регламент, 

(59) За да се гарантират еднакви условия 
за прилагане на настоящия регламент, 
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на Комисията следва да се 
предоставят правомощия да приема 
правила за прилагане, inter alia, във 
връзка с реда и условията на изразяване 
на едно или повече сведения чрез 
пиктограми или символи вместо с думи 
и цифри, контраста между отпечатания 
текст и фона на етикета, начина за 
посочване на срока на минимална 
трайност, начина за посочване на 
страната на произход или мястото на 
произход по отношение на месото, 
точността на обявените хранителни 
стойности или изразяването на 
хранителната стойност в порции или в 
единици за консумация. В съответствие 
с член 291 от ДФЕС правилата и 
общите принципи относно 
механизмите за контрол от страна на 
държавите-членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията се установяват 
предварително чрез регламент, приет 
в съответствие с обикновената 
законодателна процедура. До 
приемането на този нов регламент, 
продължава да се прилага 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 
28 юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията26, с 
изключение на процедурата по 
регулиране с контрол, която не е 
приложима.

правомощията за прилагане следва да 
бъдат предоставени на Комисията, 
inter alia, във връзка с реда и условията 
на изразяване на едно или повече 
сведения чрез пиктограми или символи 
вместо с думи и цифри, контраста 
между отпечатания текст и фона на 
етикета, начина за посочване на срока 
на минимална трайност, начина за 
посочване на страната на произход или 
мястото на произход по отношение на 
месото, точността на обявените 
хранителни стойности или изразяването 
на хранителната стойност в порции или 
в единици за консумация. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и
принципи относно механизмите за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.1

Or. en

Изменение 137
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3 
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Позиция на Съвета Изменение

3. Настоящият регламент се прилага 
спрямо стопанските субекти в 
хранителната промишленост на
всички етапи от хранителната верига, 
когато техните дейности се отнасят 
до предоставянето на 
потребителите на информация за 
храните. Регламентът се прилага за 
всички храни, предназначени за крайния 
потребител, включително за храни, 
доставяни от заведения за 
обществено хранене, и храни, 
предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене.

3. Настоящият регламент се прилага 
към всички етапи от хранителната 
верига, когато става въпрос за 
предоставяне на крайните 
потребители на информация за 
храните. Регламентът се прилага за 
всички предварително опаковани
храни, предназначени за предоставяне 
на крайния потребител, както и за 
храни, предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене.

Без да се засяга член 42, настоящият 
регламент не се прилага за храни, 
които се опаковат непосредствено на 
мястото на продажба, преди да 
бъдат предоставени на крайния 
потребител за непосредствена 
консумация.
Услугите по приготвяне и доставяне 
на храни, предоставяни от 
транспортни дружества, са предмет 
на настоящия регламент само когато 
се предлагат по маршрути между две 
точки на територията на Съюза.

Or. en

Изменение 138
Renate Sommer

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

Позиция на Съвета Изменение

(да) „занаятчийски произведен 
хранителен продукт” означава 
преработен хранителен продукт, 
производството на който се основава 
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на традиционни методи и включва 
поне един етап на преработка, 
извършван на ръка или с ръчни 
инструменти и свързани с тях 
уникални техники. За да отговоря 
един продукт на това определение, 
най-малко 50°%, от работниците, 
участващи в неговото производство 
трябва да имат съответната 
квалификация, както е посочено в 
Директива 2005/36/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните 
квалификации.

Or. en

Изменение 139
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж 

Позиция на Съвета Изменение

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

ж) „място на произход“ означава 
мястото, държавата или региона, 
откъдето продуктите или 
съставките от земеделски произход 
са изцяло получени, съгласно член 23 
от Регламент (ЕИО) № 2913/92;

Or. it

Обосновка
Вж. Изменение 50 в становището на Парламента на първо четене.

Изменение 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж 
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Позиция на Съвета Изменение

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

ж) „място на произход“ означава 
мястото, държавата или региона, 
откъдето продуктите или 
съставките от земеделски произход 
са изцяло получени, както е определено 
в съответствие с член 23 параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92;

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба цели предотвратяване на продажбата на продукти като 
произхождащи от страната, в която са преминали последната съществена 
икономически обоснована обработка (като например добавянето на сос към продукт).

Изменение 141
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква к 

Позиция на Съвета Изменение

к) „зрително поле“ означава всички 
повърхности на опаковката, които могат 
да бъдат прочетени от един зрителен 
ъгъл, който позволява бърз и лесен 
достъп до информацията върху 
етикета, като дава възможност на 
потребителите да прочетат тази 
информация без да е необходимо да 
обръщат опаковката отпред и отзад;

к) „зрително поле“ означава всички 
повърхности на опаковката, които могат 
да бъдат прочетени от един зрителен 
ъгъл;

Or. es

Обосновка

Съответствие с изменение, предложено от ЕП на първо четене (52). Определението е
достатъчно ясно без втората част на изречението.
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Изменение 142
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква o 

Позиция на Съвета Изменение

о) „основна съставка“ означава 
съставката или съставките на 
дадена храна, която представлява 
повече от 50 % от тази храна или 
която обикновено се свързва от 
потребителя с наименованието на 
храната и за която, в повечето 
случаи, се изисква посочване на 
количеството;

заличава се

Or. it

Обосновка
Вж. Изменения 56, 57 и 58 в становището на Парламента на първо четене.

Изменение 143
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква o 

Позиция на Съвета Изменение

о) „основна съставка“ означава 
съставката или съставките на 
дадена храна, която представлява 
повече от 50 % от тази храна или 
която обикновено се свързва от 
потребителя с наименованието на 
храната и за която, в повечето 
случаи, се изисква посочване на 
количеството;

заличава се

Or. nl

Обосновка

Определенията за основни, важни и характерни хранителни съставки са не само 
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ненужни и объркващи, но и ще имат обратен на търсения ефект, който е 
опростяване на законодателството.  Становището на Парламента на първо четене.

Изменение 144
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква o 

Позиция на Съвета Изменение

о) „основна съставка“ означава 
съставката или съставките на 
дадена храна, която представлява 
повече от 50 % от тази храна или 
която обикновено се свързва от 
потребителя с наименованието на 
храната и за която, в повечето 
случаи, се изисква посочване на 
количеството;

заличава се

Or. es

Обосновка

Няма нужда да се добавя определение за основна съставка. Ние сме за опростяване и 
следователно против създаването на нови термини и понятия, от които няма видима 
полза за потребителите.

Изменение 145
Kartika Tamara Liotard

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

Позиция на Съвета Изменение

ра) „имитация на храна” означава 
храна, която наподобява друга храна, 
в която обикновено използвана 
съставка се смесва напълно или 
частично или замества с друга 
съставка.

Or. en
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Обосновка

Възстановява становището на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 146
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, се
разглежда необходимостта от
преходен период след влизане в сила на 
новите изисквания, по време на който на 
пазара да могат да бъдат пускани храни 
с етикети, които не съответстват на 
новите изисквания, а наличните 
количества от такива храни, пуснати на 
пазара преди изтичане на преходния 
период, да могат да се продават до 
изчерпването им.

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, се 
предоставя преходен период след 
влизане в сила на новите изисквания, по 
време на който на пазара да могат да 
бъдат пускани храни с етикети, които не 
съответстват на новите изисквания, а 
наличните количества от такива храни, 
пуснати на пазара преди изтичане на 
преходния период, да могат да се 
продават до изчерпването им.

Or. en

Обосновка

За улесняване на гладкото функциониране на вътрешния пазар, както и за да се 
намали до минимум изхвърлянето на опаковки, естествено е да се предвиди преходен 
период, когато се въвеждат нови изисквания за етикетирането. Съгласие за това 
беше постигнато по време на първо четене в Парламента.

Изменение 147
Theodoros Skylakakis

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

Позиция на Съвета Изменение

(ii) трайността, съхранението и 
безопасната употреба;

(ii) трайността, съхранението, по 
целесъобразност − изискванията за 
съхранение след отваряне, както и
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безопасната употреба;

Or.el

Изменение 148
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. При разглеждане на необходимостта 
от задължителна информация за храните 
и за да се даде на потребителите 
възможност за информиран избор, се 
отчита широко разпространената 
потребност на мнозинството от 
потребителите от определена 
информация , на която те придават 
значителна стойност, или от всички 
общоприети ползи за потребителя.

2. При разглеждане на необходимостта 
от задължителна информация за храните 
и за да се даде на потребителите 
възможност за информиран избор, се 
отчита широко разпространената 
потребност на мнозинството от 
потребителите от определена 
информация , на която те придават 
значителна стойност, или от всички 
общоприети ползи за потребителя. 
Пределните разходи, произтичащи от 
предоставянето на тази 
допълнителна информация също се 
изчисляват.

Or.el

Изменение 149
Kartika Tamara Liotard

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

Позиция на Съвета Изменение

ба) като на потребителя 
посредством наименованието или 
картинно изображение върху 
опаковката се внушава мисълта за 
наличието на определен продукт или 
съставка, въпреки че в 
действителност става дума за 
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имитация на дадена храна или за 
заместител на обикновено използвана 
за даден продукт съставка. В подобни 
случаи продуктът трябва да бъде 
обозначен върху лицевата страна на 
опаковката с допълнението 
„Имитация, произведена с 
(наименование на съставката-
заместител) вместо с (наименование 
на заместената съставка)”.
Конкретният продукт, който е 
имитация или съдържа заместител, 
когато е осъществимо, се отделя от 
други храни на мястото на продажба;

Or. en

Обосновка

Възстановява становището на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 150
Kartika Tamara Liotard

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

Позиция на Съвета Изменение

бб) като при месните продукти се 
създава впечатлението, че става дума 
за едно единствено цяло парче месо, 
макар продуктът да се състои от 
смесени части месо. В подобни случаи 
продуктът трябва да бъде обозначен 
върху лицевата страна на опаковката 
със забележката „формовано месо от 
смесени части месо”.

Or. en

Обосновка

Възстановява становището на Европейския парламент от първо четене.
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Изменение 151
Kartika Tamara Liotard

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

Позиция на Съвета Изменение

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

Or. en

Обосновка

Възстановява становището на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Позиция на Съвета Изменение

ба) като на потребителя 
посредством наименованието или 
картинно изображение върху 
опаковката се внушава мисълта за 
наличието на определен продукт или 
съставка, въпреки че в 
действителност става дума за 
имитация на дадена храна или за 
заместител на обикновено използвана 
за даден продукт съставка. В подобни 
случаи продуктът трябва да бъде 
обозначен върху лицевата страна на 
опаковката с допълнението 
„имитация“ или „произведено с 
(наименование на съставката 
заместител) вместо с (наименование 
на заместената съставка)“;

Or.en
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Обосновка

Становище на Парламента на първо четене.

Изменение 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Позиция на Съвета Изменение

бб) по отношение на млякото - като 
се определя мляко като „прясно“, 
когато срокът му на годност изтича 
след повече от седем дни след датата 
на пакетиране.

Or.en

Обосновка

Становище на Парламента на първо четене.

Изменение 154
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г 

Позиция на Съвета Изменение

г) като се внушава в описанието или 
картинното изображение наличието на 
определена храна или съставка, докато в 
действителност даден естествено 
присъстващ компонент или обичайно 
използвана съставка в тази храна са 
заменени с различен компонент или 
различна съставка.

г) като се внушава посредством името, 
външния вид, описанието или 
картинното изображение наличието на 
определена храна или съставка, докато в
действителност даден естествено 
присъстващ компонент или обичайно 
използвана съставка в тази храна са 
заменени с различен компонент или 
различна съставка.

Or.it
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Изменение 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 

Позиция на Съвета Изменение

6. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до непредварително опакована храна 
и е предназначена за крайния 
потребител или за доставка на 
заведения за обществено хранене, се 
предава на стопанския субект в 
хранителната промишленост, който 
получава храната, с оглед при 
необходимост да се даде възможност 
за предоставяне на задължителна
информация за храните на крайния 
потребител.

6. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща
се до непредварително опакована храна, 
се предоставя на разположение на 
стопанския субект, който се занимава с 
по-нататъшната продажба или 
преработка на храната, с оглед 
възможността той/тя да предоставя
задължителната информация за 
храните.

Or.en

Обосновка

Изменение 88 от първо четене.

Изменение 156
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 9 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

Дерогации за микропредприятия
Ръчно изработените продукти, 
произведени от микропредприятия се 
освобождават от изискванията, 
посочени в член 9, параграф 1, буква л). 
Тези продукти могат да бъдат 
освободени и от изискванията за 
предоставяне на информация, 
посочени в член 9, параграф 1, букви а) 
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до к) ако се продават на мястото на 
производство и ако продавачите 
могат да предоставят информацията 
при поискване. Информацията също 
може да бъде предоставена и чрез 
етикети на рафтовете.

Or.nl

Обосновка

Следва да бъдат предвидени дерогации за микропредприятия, произвеждащи ръчно 
изработени продукти. Такава е и позицията на Европейския парламент на първо 
четене.

Изменение 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква д 

Позиция на Съвета Изменение

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

Or.en

Обосновка
Вж. Изменение 95 на позицията на Парламента от първо четене.

Изменение 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква з 

Позиция на Съвета Изменение

з) името или търговско наименование и 
адрес на стопанския субект в 
хранителната промишленост, посочен в 
член 8, параграф 1;

з) името или търговско наименование 
или запазена марка и адреса на 
производителя, установен на 
територията на Съюза, на 
пакетиращото предприятие и, за 
продукти, произхождащи от трети 
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държави, на продавача/вносителя или, 
където е уместно, на стопанския 
субект в хранителната промишленост, 
под чието име или търговско 
наименование се продава храната;

Or.en

Изменение 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и 

Позиция на Съвета Изменение

и) страна на произход или място на 
произход, когато са предвидени 
такива в член 25;

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

- месо;
- птиче месо;
- млечни продукти;
- пресни плодове и зеленчуци;
- други продукти, състоящи се от 
една единствена съставка; месо, 
пилешко и риба, когато се използват 
като съставки в преработени храни.
По отношение на месото и птичето 
месо, страната на произход или 
мястото на произход могат да бъдат 
посочени като едно единствено 
място само 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.
Когато поради различни причини е 
невъзможно посочването на 
страната или мястото на произход 
върху етикета, то би могло да бъде 
заменено със следния надпис:
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- „С неупоменат произход”
За всички останали храни страната 
на произход или мястото на произход 
в случаите, когато липсата на 
обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, 
ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът 
като цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 
място; в такива случаи 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграфи 3 и 4, и тези, установени в 
съответствие с член 35, параграф 5;

Or.en

Изменение 160
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква к 

Позиция на Съвета Изменение

к) по отношение на напитки, съдържащи 
повече от 1,2 обемни процента алкохол, 
действителното обемно съдържание на 
алкохол;

к) по отношение на напитки, съдържащи 
повече от 1,2 обемни процента алкохол, 
действителното обемно съдържание на 
алкохол, енергийната стойност и 
съдържанието на захар;

Or.en

Обосновка

Отново се въвежда Изменение 312 от текста на първо четене.

Изменение 161
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2 
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Позиция на Съвета Изменение

2. За да се осигури информация за 
потребителите по отношение на 
конкретни видове и категории храни и 
за да се вземат предвид техническият 
прогрес, научните постижения, 
опазването на здравето на 
потребителите и безопасното 
използване на дадена храна, Комисията 
може да изменя приложение ІІІ 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 49 и при спазване 
на условията, предвидени в членове 50, 
51 и 52.

2. За да се осигури информация за 
потребителите по отношение на 
конкретни видове и категории храни и 
за да се вземат предвид техническият 
прогрес, научните постижения, 
опазването на здравето на 
потребителите и безопасното 
използване на дадена храна, Комисията 
може да изменя приложение ІІІ 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 49.

При неотложна необходимост, 
процедурата предвидена в член 52 се 
прилага за делегирани актове, приети 
съгласно настоящия член.

Or.en

Изменение 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x–height), както е 
определено в приложение IV, е по-

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x�height), както е 
определено в приложение IV, е по-
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голяма или равна на 1,2 mm. 
Задължителните данни се 
представят така, че да се осигури 
значителен контраст между печата и 
фона на етикета.

голяма или равна на 1 mm. Критерии, 
различни от размера на шрифта, 
като вид на шрифта, контраст между 
шрифта и фона на етикета,  височина 
на шрифта и на редовете, следва 
също да се отчитат.

Or.en

Обосновка

Този текст се счита за компромис между ЕП и Съвета относно четливостта. На 
първо четене ЕП прие Изменение 334 (в което не се предвиждаше задължителна 
големина на шрифта, а се предлагаха „Насоки” относно критериите за четливост 
като вид на шрифта, контраст между шрифта и фона, височина на буквите и на 
редовете) докато в текста на Съвета се предлага минимален задължителен размер 
на шрифта от 1,2 мм. Четливостта зависи от редица фактори като оформление, 
цвят, контраст, височина на буквите, вид шрифт и следователно не се ограничава 
единствено от размера на шрифта.

Изменение 163
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x–height), както е 
определено в приложение IV, е по-
голяма или равна на 1,2 mm. 
Задължителните данни се 
представят така, че да се осигури 
значителен контраст между печата 
и фона на етикета.

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, когато са посочени на 
опаковката или на прикачения към нея 
етикет, се отпечатват на опаковката или 
на етикета така, че да се осигури 
ясната им четливост.



PE460.950v01-00 44/175 AM\861438BG.doc

BG

(Ако това изменение бъде прието, 
параграф 3 от член 13 и Приложение ІV 
трябва да бъдат заличени.)

Or.it

Обосновка
Вж. Изменение 334 в становището на Парламента на първо четене.

Изменение 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x–height), както е 
определено в приложение IV, е по-
голяма или равна на 1,2 mm. 
Задължителните данни се 
представят така, че да се осигури 
значителен контраст между печата и 
фона на етикета.

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x�height), както е 
определено в приложение IV, е по-
голяма или равна на 1 mm. Критерии, 
различни от размер на шрифта, като 
вид на шрифта, контраст между 
шрифта и фона на етикета,  височина 
на шрифта и на редовете, следва 
също да се отчитат.

Or.en
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Изменение 165
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x–height), както е 
определено в приложение IV, е по-
голяма или равна на 1,2 mm. 
Задължителните данни се представят 
така, че да се осигури значителен 
контраст между печата и фона на 
етикета.

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x–height), както е 
определено в приложение IV, е по-
голяма или равна на 0,9 mm. 
Задължителните данни се представят 
така, че да се осигури значителен 
контраст между печата и фона на 
етикета.

Or.en

Изменение 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
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или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x–height), както е 
определено в приложение IV, е по-
голяма или равна на 1,2 mm. 
Задължителните данни се 
представят така, че да се осигури 
значителен контраст между печата и 
фона на етикета.

или на етикета по такъв начин, че да се 
осигури ясна четливост. Критерии 
като размер на шрифта, вид на 
шрифта, контраст между печата и 
фона, височина на буквите и на 
редовете следва да се отчитат.

Or.en

Обосновка

Възстановява становището на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 167
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x–height), както е 
определено в приложение IV, е по-
голяма или равна на 1,2 mm. 
Задължителните данни се 
представят така, че да се осигури 
значителен контраст между печата и 
фона на етикета.

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x–height), както е 
определено в приложение IV, е по-
голяма или равна на 1 mm. Критерии, 
различни от размер на шрифта, като 
вид на шрифта, контраст между 
шрифта и фона на етикета,  височина 
на шрифта и на редовете, следва 
също да се отчитат.

Or.en
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Обосновка

Четливостта зависи от редица фактори като оформление, цвят и контраст, 
височина на шрифта, вид на шрифта и следователно не е ограничена единствено до 
големината на шрифта. Бихме искали да поискаме от Европейския парламент да 
продължи „цялостния” си подход (вж. параграф 2).

Изменение 168
János Áder

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x–height), както е 
определено в приложение IV, е по-
голяма или равна на 1,2 mm. 
Задължителните данни се 
представят така, че да се осигури 
значителен контраст между печата и 
фона на етикета.

2. Без да се засягат специалните 
разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, при който височината на 
буквата „х“ (x–height), както е 
определено в приложение IV, е по-
голяма или равна на 1 mm. Критерии, 
различни от размер на шрифта, като 
вид на шрифта, контраст между 
шрифт и фон на етикета,  височина на 
шрифта и на редовете, следва също да 
се отчитат.

Or.en

Изменение 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Без да се засягат специалните 2. Без да се засягат специалните 
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разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, в който височината на буквата 
„х“ (x–height), съгласно определението в 
приложение III а, е по-голяма или равна 
на 1,2 mm. Буквите се представят така, 
че да се осигури значителен контраст 
между печата и фона.

разпоредби на Съюза, приложими за 
определени храни по отношение на 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, букви а)—к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, когато са посочени 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет, се отпечатват на опаковката 
или на етикета с букви, с размер на 
шрифта, в който височината на буквата 
„х“ (x–height), съгласно определението в 
приложение III а, е по-голяма или равна 
на 1 mm. Буквите се представят така, че 
да се осигури значителен контраст 
между печата и фона.

Or.fr

Изменение 170
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

2 a. Параграф 2 от настоящия член не 
се отнася до хранителните добавки,
както са определени в Директива 
2002/46/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 10 юни 2002 година за 
сближаване на законодателствата на 
държавите-членки по отношение на 
добавките към храни.

Or.en

Изменение 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 a (нов) 
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Позиция на Съвета Изменение

2a. Изискванията по отношение на 
минималния размер на шрифта, 
посочени в параграф 1, не се прилагат 
за храните за кърмачета, преходните 
храни и храните за разнообразяване 
на менюто, предназначени за 
кърмачетата и малките деца, които 
попадат в обхвата на Директива 
2006/141/ЕО на Комисията от 22 
декември 2006 г. относно храните за 
кърмачета и преходните храни и на 
Директива 2006/125/ЕО на Комисията 
от 5 декември 2006 г. относно 
преработени храни на зърнена основа 
и детски храни за кърмачета и малки 
деца.

Or.fr

Обосновка

Бивше изменение 111. Изпълнението на изискването за минимален размер на шрифта 
на задължителния текст е невъзможно при тези продукти (напр. малки бурканчета 
бебешка храна) без да бъде увеличен размерът на опаковката.  Увеличаването на 
обема или количеството на предлаганата порция може да доведе до това продуктът 
да не бъде изконсумиран напълно и остатъкът да бъде съхраняван при нехигиенични 
условия или за прекалено дълго време, което може да изложи бебетата и децата на 
риск.

Изменение 172
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. При опаковки или контейнери, 
чиято най-голяма повърхност е с 
площ по-малка от 60 cm2, височината 
на буквата„х” на посочения в 
параграф 2 шрифт е по-голяма или 
равна на 0.9 mm.

заличава се
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Or.it

Обосновка

В съответствие с изменението на член 13, параграф 2.

Изменение 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от 60 cm2, височината на 
буквата „х” на посочения в параграф 2 
шрифт е по-голяма или равна на 
0.9 mm.

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма годна за печат повърхност 
е с площ по-малка от 80 cm2, 
минималната височина на буквата „х” 
на посочения в параграф 2 размер на 
шрифта не се прилага.

Or. en

Обосновка

Този текст е разумен компромис между ЕП и Съвета относно четливостта. На 
първо четене ЕП прие Изменение 334 (в което не се предвиждаше задължителна 
големина на шрифта), докато в текста на Съвета се предлага минимален
задължителен размер на шрифта от 1,2 мм, намален на 0,9 мм за опаковки до 60 cm². 
Изключението за малки опаковки, чиято най-голяма годна за печат повърхност е с 
площ по-малка от 80 cm2, е в съответствие с позицията на ЕП на първо четене 
относно Изменение 125, което предвиждаше освобождаване от някои задължителни 
изисквания опаковки, чиято най-голяма годна за печат повърхност  по-малка от 
80 cm2..

Изменение 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3 
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Позиция на Съвета Изменение

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от 60 cm2, височината на 
буквата„х” на посочения в параграф 2 
шрифт е по-голяма или равна на 
0.9 mm.

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма годна за печат повърхност 
е с площ по-малка от  80 cm2, 
минималната височина на буквата „х” 
на посочения в параграф 2 размер на 
шрифта не се прилага.

Or. en

Изменение 175
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от 60 cm2, височината на 
буквата„х” на посочения в параграф 2 
шрифт е по-голяма или равна на 
0.9 mm.

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма годна за печат повърхност 
е с площ по-малка от  80 cm2, 
минималната височина на буквата „х” 
на посочения в параграф 2 размер на 
шрифта не се прилага.

Or. en

Обосновка

Целта на направените изменения в параграф 3 целят улесняване на освобождаването 
от изкисванията за размер на шрифта на малки опаковки, чиято най-голяма годна за 
печат повърхност е с площ по-малка от 80 см2 (цифри, съответстващи на позицията 
на ЕП на първо четене).

Изменение 176
János Áder

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма годна за печат повърхност 
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малка от 60 cm2, височината на 
буквата„х” на посочения в параграф 2 
шрифт е по-голяма или равна на 
0.9 mm.

е с площ по-малка от  80 cm2, 
височината на буквата „х” на посочения 
в параграф 2 размер на шрифта не се 
прилага.

Or. en

Изменение 177
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от 60 cm2, височината на 
буквата„х” на посочения в параграф 2 
шрифт е по-голяма или равна на 
0.9 mm.

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от  60 cm2, височината на буквата 
„х” на посочения в параграф 2 размер на 
шрифта не се прилага.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите относно размера на шрифта трябва да бъдат приложими на практика 
и да не водят до увеличаване на размера на опаковката в ущърб на екологичните цели. 
Едно постепенно увеличаване на минималния размер на шрифта, съобразно с 
големината на опаковката, би гарантирало четливост на информацията и 
приложимост по отношение на малките опаковки.

Изменение 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от 60 cm2, височината на 
буквата„х” на посочения в параграф 2 
шрифт е по-голяма или равна на 0.9 mm.

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от 60 cm2, височината на 
буквата„х” на посочения в параграф 2 
шрифт е по-голяма или равна на 0.9 mm.
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При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от  25 cm2, височината на 
буквата „х” на посочения в параграф 2 
размер на шрифта не следва да се 
прилага.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите относно размера на шрифта трябва да бъдат приложими на практика 
и да не водят до увеличаване на размера на опаковката в ущърб на екологичните цели. 
Едно постепенно увеличаване на минималния размер на шрифта, съобразно с 
големината на опаковката би гарантирало четливост на информацията и 
приложимост по отношение на малките опаковки.

Изменение 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от 60 cm2, височината на 
буквата„х” на посочения в параграф 2 
шрифт е по-голяма или равна на 
0,9 mm.

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма годна за печат повърхност 
е с площ по-малка от  80 cm2, 
височината на буквата „х” на посочения 
в параграф 2 размер на шрифта не се 
прилага.

Or. fr

Обосновка

Ако бъде приет минимален размер на буквите следва да се запази размерът от 1 мм, 
за да се гарантира, че буквите на етикетите няма да бъдат твърде големи в ущърб 
на стопанските субекти и без добавена стойност за потребителите. Размер от 1 мм 
е достатъчно четлив.  Малките опаковки не трябва да бъдат наказвани.

Изменение 180
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3 
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Позиция на Съвета Изменение

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от 60 cm2, височината на 
буквата„х” на посочения в параграф 2 
шрифт е по-голяма или равна на 
0.9 mm.

3. При опаковки или контейнери, чиято 
най-голяма повърхност е с площ по-
малка от 80 cm2, височината на 
буквата„х” на посочения в параграф 2 
размер на шрифта е по-голяма или 
равна на 0.9 mm.

Or. en

Изменение 181
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

3 a. Параграф 2 от настоящия член не 
се отнася до хранителните добавки, 
както са определени в Директива 
2002/46/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 10 юни 2002 година за 
сближаване на законодателствата на 
държавите-членки по отношение на 
добавките към храни, при условие, че 
информацията на опаковката е ясно 
четлива.

Or. en

Изменение 182
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. С цел да се осигури еднакво 
прилагане на параграф 2 от 
настоящия член, в съответствие с 

заличава се
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посочената в член 46, параграф 2 
процедура по регулиране, Комисията 
може да приеме подробни правила за 
контраста между печата и фона на 
етикета.

Or. it

Изменение 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. С цел да се осигури еднакво 
прилагане на параграф 2 от 
настоящия член, в съответствие с 
посочената в член 46, параграф 2 
процедура по регулиране, Комисията 
може да приеме подробни правила за 
контраста между печата и фона на 
етикета.

заличава се

Or. en

Изменение 184
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 1 

Позиция на Съвета Изменение

За постигане на целите на настоящия 
регламент, Комисията определя 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 49 и при спазване 
на условията, предвидени в членове 50 
и 51 допълнителни критерии за 
четливост освен посочените в 
параграф 2 от настоящия член.

За постигане на целите на настоящия 
регламент, Комисията, заедно със 
заинтересованите страни, определя 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 49 и при спазване 
на условията, предвидени в членове 50 
и 51, насоки относно критериите за 
четливост освен посочените в 
параграф 2 от настоящия член.
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Or. it

Изменение 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 5 - алинея 1 

Позиция на Съвета Изменение

За постигане на целите на настоящия 
регламент, Комисията определя 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 49 и при спазване 
на условията, предвидени в членове 50 
и 51 допълнителни критерии за 
четливост освен посочените в 
параграф 2 от настоящия член.

За постигане на целите на настоящия 
регламент, Комисията, заедно със 
съответните заинтересовани 
страни, включително организации на 
потребителите, определя,  
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 49 и при спазване 
на условията, предвидени в членове 50 
и 51, критерии за четливост.

Or. en

Изменение 186
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Със същата цел като посочената в 
първа алинея Комисията може 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 49 и при 
спазване на условията, предвидени в 
членове 50 и 51 да разшири 
изискванията по параграф 6 от 
настоящия член, като включи в тях 
допълнителни задължителни данни 
за конкретни видове или категории 
храни.

заличава се

Or. it
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Изменение 187
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 

Позиция на Съвета Изменение

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

6. Данните, изброени в член 9, 
параграф 1, букви a), д), е) и к), както и 
данните, изброени в член 29 параграф 
3, се поставят на едно и също зрително
поле.

Or. en

Изменение 188
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. В рамките на своята територия 
държавите-членки, в които се предлагат 
на пазара храните, могат да поставят 
като условие данните да се предоставят 
на един или повече от официалните 
езици на Съюза.

2. В рамките на своята територия 
държавите-членки, в които се предлагат 
на пазара храните, могат да поставят 
като условие данните да се предоставят 
на един или повече от официалните 
езици на съответната държава-
членка.

Or. en

Изменение 189
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. За стъклени бутилки, предназначени 1. За стъклени бутилки, предназначени 
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за повторна употреба, на които е 
поставена незаличима маркировка и 
поради тази причина нямат поставен 
етикет, пръстен или увивна лента, са 
задължителни единствено данните, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д), е) и л).

за повторна употреба, на които е 
поставена незаличима маркировка и 
поради тази причина нямат поставен 
етикет, пръстен или увивна лента, са 
задължителни единствено данните, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д), и е).

Or. it

Обосновка
Вж. Изменение 124 в становището на Парламента на първо четене.

Изменение 190
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. За стъклени бутилки, предназначени 
за повторна употреба, на които е 
поставена незаличима маркировка и 
поради тази причина нямат поставен 
етикет, пръстен или увивна лента, са 
задължителни единствено данните, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д), е) и л).

1. За стъклени бутилки, предназначени 
за повторна употреба, на които е 
поставена незаличима маркировка и 
поради тази причина нямат поставен 
етикет, пръстен или увивна лента, са 
задължителни единствено данните, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д) и е).

Or. en

Изменение 191
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-голямата повърхност е с 
площ по-малка от 10 cm2, на опаковката 
или на етикета се предоставят 

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-голямата годна за печат 
повърхност е с площ по-малка от  
80 cm2, на опаковката или на етикета се 
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задължително само данните, 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.

предоставят задължително само 
данните, изброени в член 9, параграф 1, 
букви a), в), д) и е). Предоставянето на 
допълнителни данни върху 
опаковката е възможно на доброволен 
принцип. Данните, посочени в член 9, 
параграф 1, буква б), се предоставят с 
други средства или при поискване от 
потребителя.

Or. en

Обосновка

Най-голямата годна за печат повърхност е единствената най-голяма площ на 
опаковката, на която е технически възможно да бъде отпечатан текст. При 
етикетите най-голямата годна за печат повърхност е най-големият наличен етикет 
за индивидуалните опаковки. Когато най-голямата единствена годна за печат площ е 
равна на или по-малка от 80 cm² и не позволява използване на препоръчаната височина 
на буквите (x-height), следва да се обърне повече внимание на цветовете и контраста 
на текста, избора на вида шрифт, т.е. използване на четливи (sans serif) шрифтове, 
използване, там където е уместно, на получер шрифт или курсив, оформлението на 
текста, краткостта на яснотата на посланието. 

Изменение 192
Glenis Willmott, Антония Първанова, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 4 - алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

До …36  Комисията изготвя доклад 
относно прилагането на член 18 и 
член 29, параграф 1 за посочените в 
настоящия параграф продукти и 
относно това дали някои категории 
напитки следва да бъдат освободени, 
по-специално от изискването за 
предоставяне на информация за 
енергийната стойност, както и относно 
причините обосноваващи евентуално 
освобождаване, като се вземе предвид 
необходимостта от гарантиране на 
съгласуваност с други политики на 
Съюза, свързани с въпроса.

До …36  Комисията изготвя доклад 
относно прилагането на член 18 и 
член 29, параграф 1 за посочените в 
настоящия параграф продукти и 
относно това дали каквито и да било 
категории алкохолни напитки следва да 
бъдат освободени, по-специално от 
изискването за предоставяне на 
информация за енергийната стойност, 
както и относно причините 
обосноваващи евентуално 
освобождаване, като се вземе предвид 
необходимостта от гарантиране на 
съгласуваност с други политики на 
Съюза, свързани с въпроса.
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__________________ __________________
36 *ОВ: Моля, въведете датата: пет
години от влизането в сила на 
настоящия регламент.

36 *ОВ: Моля, въведете датата: две 
години след началната дата на 
прилагане на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 193
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 4 - алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

До …36  Комисията изготвя доклад 
относно прилагането на член 18 и 
член 29, параграф 1 за посочените в 
настоящия параграф продукти и 
относно това дали някои категории 
напитки следва да бъдат освободени, 
по-специално от изискването за 
предоставяне на информация за 
енергийната стойност, както и относно 
причините обосноваващи евентуално 
освобождаване, като се вземе предвид 
необходимостта от гарантиране на 
съгласуваност с други политики на 
Съюза, свързани с въпроса.

До …36  Комисията изготвя доклад 
относно прилагането на член 18 и 
член 29, параграф 1 за посочените в 
настоящия параграф продукти и 
относно това дали алкохолните 
напитки следва да бъдат освободени, 
по-специално от изискването за 
предоставяне на информация за 
енергийната стойност, както и относно 
причините обосноваващи евентуално 
освобождаване, като се вземе предвид 
необходимостта от гарантиране на 
съгласуваност с други политики на 
Съюза, свързани с въпроса.

Or. en

Обосновка

Няма основание за различно третиране на категориите алкохолни напитки по 
отношение на етикетирането както за хранителните им стойности, така и за 
енергийната им стойност. Всички аспекти трябва да бъдат разгледани в доклада на 
Комисията пет години след влизането в сила на новия регламент. Докато 
предложението на Съвета за въвеждане на възможност за различно третиране е 
нещо ново, на първо четене в Парламента беше постигнато съгласие, че не следва да 
се прави разлика между категориите алкохолни напитки.



AM\861438BG.doc 61/175 PE460.950v01-00

BG

Изменение 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 4 - алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

До … Комисията изготвя доклад 
относно прилагането на член 18 и 
член 29, параграф 1 за посочените в 
настоящия параграф продукти и 
относно това дали някои категории 
напитки следва да бъдат освободени, 
по-специално от изискването за 
предоставяне на информация за 
енергийната стойност, както и относно 
причините обосноваващи евентуално 
освобождаване, като се вземе предвид 
необходимостта от гарантиране на 
съгласуваност с други политики на 
Съюза, свързани с въпроса.

До … Комисията изготвя доклад 
относно това дали някои категории
алкохолни напитки следва да бъдат 
освободени, по-специално от 
изискването за предоставяне на 
информация за енергийната стойност, 
както и относно причините 
обосноваващи евентуално 
освобождаване, като се вземе предвид 
необходимостта от гарантиране на
съгласуваност с други политики на 
Съюза, свързани с въпроса.

__________________ __________________
36 * OВ: Моля, въведете датата: пет
години от влизането в сила на 
настоящия регламент.

36 * OВ: Моля, въведете датата: две
години от влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да се постигне компромис между Съвета и Парламента. 
Доклад относно включването на алкохолните напитки в изискванията за етикетиране 
може също така да се изготви, без да се налага да се чака прилагането на специфични 
изисквания относно други продукти.

Изменение 195
Glenis Willmott, Антония Първанова, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 3 
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Позиция на Съвета Изменение

Комисията може да придружи този 
доклад със законодателно предложение 
за определяне на правилата за изготвяне 
на списък на съставките или 
задължително обявяване на 
хранителната стойност за тези 
продукти.

Комисията придружава този доклад, по 
целесъобразност, със законодателно 
предложение за определяне на 
правилата за изготвяне на списък на 
съставките или задължително обявяване 
на хранителната стойност за тези 
продукти.

Or. en

Изменение 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 a (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

1 a. Ако определен продукт съдържа 
наноматериал, този наноматериал 
трябва да бъде ясно обявен в списъка 
на съставките с думата „нано”.

Or. en

Обосновка

Изменение 130 от първо четене.

Изменение 197
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. За да се вземе предвид значението за 
потребителя на списъка на съставките за 
конкретни видове или категории храни, 
Комисията може, в изключителни 
случаи, чрез делегирани актове в 
съответствие с член 49 и при спазване 

2. За да се вземе предвид значението за 
потребителя на списъка на съставките за 
конкретни видове или категории храни, 
Комисията може, в изключителни 
случаи, чрез делегирани актове в 
съответствие с член 49, да допълни 
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на условията, установени в членове 50 
и 51, да допълни параграф 1 от
настоящия член, при условие че 
пропускането не води до неадекватно 
информиране на крайния потребител 
или заведенията за обществено хранене.

параграф 1 от настоящия член, при 
условие че пропускането не води до 
неадекватно информиране на крайния 
потребител или заведенията за 
обществено хранене.

Or. en

Изменение 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 3 

Позиция на Съвета Изменение

Когато няколко съставки или 
спомагателни вещества в дадена 
храна са получени от едно единствено 
вещество или продукт, изброени в 
приложение ІІ, етикетирането указва 
ясно това за всяка съответна 
съставка или спомагателно вещество.

заличава се

Or. en

Обосновка

Разпоредбата на член 21, параграф1, алинея 3, формулирана от Съвета, създава 
проблеми, тъй като, в зависимост от вида на продукта, това ще доведе до твърде 
дълъг списък със съставки с повтаряне на алергените, по-специално когато 
продуктът съдържа добавки и съставки, произхождащи от един и същи алерген.

Изменение 199
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 3 

Позиция на Съвета Изменение

Когато няколко съставки или 
спомагателни вещества в дадена 
храна са получени от едно единствено 

заличава се
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вещество или продукт, изброени в 
приложение ІІ, етикетирането указва 
ясно това за всяка съответна 
съставка или спомагателно вещество.

Or. en

Обосновка

Ползата за потребителите от точна информация относно алергенните съставки в 
храните е добре известна. Да се изисква обаче алергенната съставка да се обявява за 
всяка съставка на продукта, когато присъствието на алерген вече е декларирано, 
представлява разширяване на действащите изисквания. Тази мярка създава тежест 
за промишлеността на ЕС, без да предоставя допълнителна защита за алергичните 
потребители.

Изменение 200
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 3 

Позиция на Съвета Изменение

Когато няколко съставки или 
спомагателни вещества в дадена 
храна са получени от едно единствено 
вещество или продукт, изброени в 
приложение ІІ, етикетирането указва 
ясно това за всяка съответна 
съставка или спомагателно вещество.

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел избягване на дълъг списък със съставки с повтаряне на алергените, по-
специално когато продуктът съдържа добавки и съставки, произхождащи от един и 
същи алерген. Гарантиране, че разпоредбите относно посочването на алергените 
върху етикета са в съответствие с действащото законодателство в областта на 
алергените. 
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Изменение 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 3 

Позиция на Съвета Изменение

Когато няколко съставки или 
спомагателни вещества в дадена 
храна са получени от едно единствено 
вещество или продукт, изброени в 
приложение ІІ, етикетирането указва 
ясно това за всяка съответна 
съставка или спомагателно вещество.

заличава се

Or. en

Изменение 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 - алинея 4 

Позиция на Съвета Изменение

Не се изисква посочване на данните, 
определени в член 9, параграф 1, 
буква в) в случаите, когато в 
наименованието на храната ясно се 
посочва въпросното вещество или 
продукт.

Не се изисква посочване на данните, 
определени в член 9, параграф 1, 
буква в) в случаите, когато:

a. в наименованието на храните ясно се 
посочва въпросното вещество или 
продукт.

б. съставката, посочена в 
приложение II, от която 
произхождат веществата, е вече 
включена в списъка на съставките.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата на член 21, параграф1, алинея 3, формулирана от Съвета, създава 
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проблеми, тъй като, в зависимост от вида на продукта, това ще доведе до твърде 
дълъг списък със съставки с повтаряне на алергените, по-специално когато 
продуктът съдържа добавки и съставки, произхождащи от един и същи алерген.

Изменение 203
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 - алинея 4 

Позиция на Съвета Изменение

Не се изисква посочване на данните, 
определени в член 9, параграф 1, 
буква в) в случаите, когато в 
наименованието на храната ясно се 
посочва въпросното вещество или 
продукт.

Не се изисква посочване на данните, 
определени в член 9, параграф 1, 
буква в) в случаите, когато:

a) в наименованието на храните ясно се 
посочва въпросното вещество или 
продукт.

б) съставката, посочена в 
приложение II, от която 
произхождат веществата, е вече 
включена в списъка на съставките.

Or. en

Изменение 204
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 - алинея 4 

Позиция на Съвета Изменение

Не се изисква посочване на данните, 
определени в член 9, параграф 1, 
буква в) в случаите, когато в 
наименованието на храната ясно се 
посочва въпросното вещество или 
продукт.

Не се изисква посочване на данните, 
определени в член 9, параграф 1, 
буква в) в случаите, когато:

a. в наименованието на храните ясно се 
посочва въпросното вещество или 
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продукт.

б. съставката, посочена в 
приложение II, от която 
произхождат веществата, е вече 
включена в списъка на съставките.

Or. en

Обосновка

 С цел избягване на дълъг списък със съставки с повтаряне на алергените, по-
специално когато продуктът съдържа добавки и съставки, произхождащи от един и 
същи алерген. Гарантиране, че разпоредбите относно посочването на алергените 
върху етикета са в съответствие с действащото законодателство в областта на 
алергените. 

Изменение 205
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. За да се осигури по-добра 
информация за потребителя и да се 
вземат предвид последните научни и 
технически познания, Комисията 
преразглежда системно и при 
необходимост актуализира списъка в
приложение II посредством делегирани 
актове в съответствие с член 49 и при 
спазване на условията, установени в 
членове 50, 51 и 52.

2. За да се осигури по-добра 
информация за потребителите и да се 
вземат предвид последните научни и 
технически познания, Комисията 
преразглежда системно и при 
необходимост актуализира списъка в
приложение II посредством делегирани 
актове в съответствие с член 49.

При неотложна необходимост, 
процедурата, предвидена в член 52, се 
прилага за делегирани актове, приети 
съгласно настоящия член.

Or. en
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Изменение 206
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

ба) в единици за маса и/или обем за
полутечните или вискозните 
продукти

Or. en

Изменение 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

ба) в единици за маса и/или обем за 
полутечните или вискозните 
продукти

Or. en

Обосновка

Съгласно настоящото законодателство относно мерките и теглилките държавите-
членки могат да определят как следва да се изразява нетното количество чрез обем 
и/или тегло за полутечните или вискозните продукти. Важно е да се запази 
съществуващата гъвкавост в изразяването на нетното количество чрез обем и/или 
тегло за полутечните или вискозните продукти.

Изменение 208
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

ба) в единици за маса и/или обем за 
полутечните или вискозните 
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продукти

Or. en

Обосновка

Важно е да се запази съществуващата гъвкавост, с която разполагат държавите-
членки при определянето на изразяването на нетното количество чрез обем и/или 
тегло за полутечните или вискозните продукти.

Изменение 209
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. За да гарантира по-добро разбиране 
от страна на потребителя на 
информацията за храните върху 
етикетите, Комисията може да определи 
за някои конкретни храни, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 49 и при спазване на условията, 
установени в членове 50 и 51, начин за 
изразяване на нетното количество, 
различен от начина, уреден в параграф 1 
от настоящия член.

2. За да гарантира по-добро разбиране 
от страна на потребителя на 
информацията за храните върху 
етикетите, Комисията може да определи 
за някои конкретни храни, чрез 
делегирани актове в съответствие с член 
49, начин за изразяване на нетното 
количество, различен от начина, уреден 
в параграф 1 от настоящия член.

Or. en

Изменение 210
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. За да гарантира еднакво прилагане на 
начина на посочване на срока на 
минимална трайност съгласно 
приложение Х, точка 1в, Комисията 
може да приеме правила за прилагане по 

3. За да гарантира еднакво прилагане на 
начина на посочване на срока на 
минимална трайност съгласно 
приложение Х, точка 1в, Комисията 
може да приеме актове за изпълнение, 
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този въпрос в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в
член 46, параграф 2.

създаващи правила за прилагане по този 
въпрос, в съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 46, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2  

Позиция на Съвета Изменение

2. Посочването на страната на произход 
или мястото на произход е 
задължително:

2. Посочването на страната на произход 
или мястото на произход е 
задължително:

a) когато липсата на посочване може да 
заблуди потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на храната, особено 
ако придружаващата я информация или 
етикетът като цяло предполагат, че тя 
произхожда от различна страна или 
място;

a) когато липсата на посочване може да 
заблуди потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на храната, особено 
ако придружаващата я информация или 
етикетът като цяло предполагат, че тя 
произхожда от различна страна или 
място;

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI. Настоящата буква се 
прилага след приемането на правилата 
за прилагане, посочени в параграф 6.

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI. Настоящата буква се 
прилага след приемането на правилата 
за прилагане, посочени в параграф 6.

ба)  за млечни продукти;
бб) за пресни плодове и зеленчуци;
бв) за други продукти, състоящи се от 
една единствена съставка; както и
бг) месо, птиче месо и риба, когато се 
използват като съставки в 
преработени храни.
Когато поради различни причини е 
невъзможно посочването на 
страната или мястото на произход 
върху етикета, то би могло да бъде 



AM\861438BG.doc 71/175 PE460.950v01-00

BG

заменено със следния надпис: „С 
непосочен произход”.

Or. en

Изменение 212
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

2. Посочването на страната на произход 
или мястото на произход е 
задължително:

2. Посочването на страната на произход 
или мястото на произход е 
задължително за:

Or. it

Изменение 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2 - встъпителна част 

Позиция на Съвета Изменение

2. Посочването на страната на произход
или мястото на произход е 
задължително:

2. Посочването на страната или мястото 
на произход е задължително:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с промяната на определението на 
„мястото на произход”, прието от ЕП на първо четене, и не дава възможност 
продукти да се продават като произхождащи от страната, в която „са претърпели 
последната си съществена, икономически обоснована обработка” (например,  
дообработка на продукт). 
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Изменение 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – тире 1 (ново) 

Позиция на Съвета Изменение

– Когато поради различни причини е 
невъзможно посочването на 
страната на произход или мястото 
на произход за месо, птиче месо и 
риба върху етикета, то би могло да 
бъде заменено със следния надпис: „с 
непосочен произход”.

Or. en

Обосновка

Ако даден производител избере да използва редица различни доставчици, може да не е 
възможно обозначаването на етикета на страната на произход или мястото на 
произход.

Изменение 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1 (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

По отношение на месото и птичето 
месо, посочването на страната  или 
мястото на произход могат да бъдат 
едно единствено място само когато 
животните са родени, отгледани и е 
извършено клането им в една и съща 
страна или място. В останалите 
случаи се посочва информация за 
всяко от различните места на 
раждане, отглеждане и клане.

Or. en
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Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 216
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея  (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

По отношение на месото и птичето 
месо, посочването на страната  или 
мястото на произход могат да бъдат 
едно единствено място само когато 
животните са родени, отгледани и е 
извършено клането им в една и съща 
страна или място. В останалите 
случаи се посочва информация за 
всяко от различните места на 
раждане, отглеждане и клане.
Когато поради различни причини е 
невъзможно посочването на 
страната или мястото на произход 
върху етикета, то би могло да бъде 
заменено със следния надпис: „С 
непосочен произход”.

Or. en

Обосновка

Възстановява позицията  на Европейския парламент на първо четене.

Изменение 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2 (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

Когато поради различни причини е 
невъзможно посочването на 
страната или мястото на произход 
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върху етикета, то би могло да бъде 
заменено със следния надпис: „С 
непосочен произход”.

Or. en

Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 218
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква a 

Позиция на Съвета Изменение

a) когато липсата на посочване може да 
заблуди потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на храната, особено 
ако придружаващата я информация или 
етикетът като цяло предполагат, че тя 
произхожда от различна страна или 
място;

a) – месо;

– птиче месо;
– мляко и млечни продукти;
– други продукти, състоящи се от 
една единствена съставка;
– месо, птиче месо и риба, когато се 
използват като съставки в 
преработени храни.
По отношение на месото и птичето 
месо, посочването на страната  или 
мястото на произход могат да бъдат 
едно единствено място само когато 
животните са родени, отгледани и е 
извършено клането им в една и съща 
страна или място. В останалите 
случаи се дава информация за всяко 
от различните места на раждане, 
отглеждане и клане.
За всички останали храни страната 
или мястото на произход трябва да 
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се посочи в случаите ,  когато липсата 
на посочване може да заблуди 
потребителя по отношение на 
истинската страна или място на 
произход на храната, особено ако 
придружаващата я информация или 
етикетът като цяло предполагат, че тя 
произхожда от различна страна или 
място; в такива случаи 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 49, 
както и съгласно условията, посочени 
в членове 50 и 51.

Or. it

Обосновка
Вж. изменениуя 101 и 328 в позицията на Парламента на първо четене.

Изменение 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква a 

Позиция на Съвета Изменение

a) когато липсата на посочване може да 
заблуди потребителя по отношение на
истинската страна на произход или 
място на произход на храната, особено 
ако придружаващата я информация или 
етикетът като цяло предполагат, че тя 
произхожда от различна страна или 
място;

a) когато липсата на посочване може да 
заблуди потребителя по отношение на
истинския произход храната, особено 
ако придружаващата я информация или 
етикетът като цяло предполагат, че тя 
произхожда от различна страна или 
място;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с промяната на определението на 
„мястото на произход”, прието от ЕП на първо четене, и не дава възможност 
продукти да се продават като произхождащи от страната, в която „са претърпели 
последната си съществена, икономически обоснована обработка” (например,  
дообработка на продукт). 
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Изменение 220
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б 

Позиция на Съвета Изменение

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI. Настоящата буква се 
прилага след приемането на 
правилата за прилагане, посочени в 
параграф 6.

заличава се

Or. it

Изменение 221
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б 

Позиция на Съвета Изменение

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI. Настоящата буква се 
прилага след приемането на 
правилата за прилагане, посочени в 
параграф 6.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Задължителното обозначаване на мястото на произход или на страната на произход 
на свинско, овнешко, козе и птиче месо би създало ненужна административна 
тежест за стопанските субекти. Настоящите правила за етикетиране, според 
които обозначаването на произхода е на доброволен принцип, освен в случаите, в 
които пропускането на тази информация  би заблудило сериозно потребителите по 
отношение на действителния произход на храната, следва да се запазят.
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Изменение 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2 - буква б 

Позиция на Съвета Изменение

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI. Настоящата буква се 
прилага след приемането на 
правилата за прилагане, посочени в 
параграф 6.

б) за всички видове месо и птиче месо;

Or. en

Обосновка

Потребителите са загрижени за хуманното отношение към животните и за 
отражението върху околната среда във връзка с всички видове месо, а не само с 
определени категории.

Изменение 223
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2 - буква б 

Позиция на Съвета Изменение

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI. Настоящата буква се 
прилага след приемането на 
правилата за прилагане, посочени в 
параграф 6.

б) – месо;

– птиче месо;
– млечни продукти;
– пресни плодове и зеленчуци;
– други продукти, състоящи се от 
една единствена съставка; както и
– месо, птиче месо и риба, когато се 
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използват като съставки в 
преработени храни.
По отношение на месото и птичето 
месо, посочването на страната  или 
мястото на произход могат да бъдат 
едно единствено място само когато 
животните са родени, отгледани и е 
извършено клането им в една и съща 
страна или място. В останалите 
случаи се посочва информация за 
всяко от различните места на 
раждане, отглеждане и клане.
Когато поради различни причини е 
невъзможно посочването на 
страната или мястото на произход 
върху етикета, то би могло да бъде 
заменено със следния надпис: „С 
непосочен произход”.

Or. en

Обосновка

Първо четене – Изменение 101 +328

Изменение 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б 

Позиция на Съвета Изменение

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI. Настоящата буква се 
прилага след приемането на 
правилата за прилагане, посочени в 
параграф 6.

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI.

Or. fr
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Изменение 225
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2 - буква б 

Позиция на Съвета Изменение

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI. Настоящата буква се 
прилага след приемането на 
правилата за прилагане, посочени в 
параграф 6.

б) за всички видове месо и птиче месо;

Or. en

Изменение 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2 - буква б 

Позиция на Съвета Изменение

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI. Настоящата буква се 
прилага след приемането на правилата 
за прилагане, посочени в параграф 6.

б) за месо, което попада в обхвата на 
кодовете от Комбинираната 
номенклатура („КН”), посочени в 
приложение XI. Настоящата буква се 
прилага след приемането на правилата 
за прилагане, посочени в параграф 5.

Or. en

Изменение 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

ба) месо, птиче месо и риба, когато се 
използват като съставки в 
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преработени храни.

Or. en

Обосновка

Важно е потребителите да знаят откъде идва месото, включително когато се 
използва месо в преработени храни.  В противен случай, това би могло да бъде много
заблуждаващо за потребителя, който може да предположи, че тъй като 
преработеният продукт е с произход от определено място, и месото произхожда от 
същото място, а това може изобщо да не е истина.  Много потребители проявяват 
голяма чувствителност по въпросите за хуманното отношение към животните и 
въздействието върху околната среда от транспортирането на месо на дълги 
разстояния и, следователно, трябва да разполагат с тази информация.

Изменение 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

ба) съставки, които представляват 
над 50 % от дадена храна.
Букви б) и в) се прилагат след 
приемането на правилата за 
прилагане, посочени в параграф 6.

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира, че потребителите имат необходимата информация,  следва да е 
задължително обозначаването на произхода на съставка, която представлява 50% 
или повече от произведения хранителен продукт. Тази разпоредба ще се прилага за 
голям брой продукти, включително продукти, състоящи се от една единствена 
съставка.

Изменение 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б a (нова) 
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Позиция на Съвета Изменение

ба) за млечни продукти;

Or. en

Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б б (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

бб) за пресни плодове и зеленчуци;

Or. en

Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б в (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

бв) за други продукти, състоящи се от 
една единствена съставка;

Or. en

Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.
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Изменение 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б г (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

бг) месо, птиче месо и риба, когато се 
използват като съставки в 
преработени храни.

Or. en

Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 233
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

ба) за млечни продукти;

Or. en

Обосновка

Възстановява позицията  на Европейския парламент на първо четене.

Изменение 234
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б б (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

бб) за пресни плодове и зеленчуци;
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Or. en

Обосновка

Възстановява позицията  на Европейския парламент на първо четене.

Изменение 235
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б в (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

бв) други продукти, състоящи се от 
една единствена съставка; както и

Or. en

Обосновка

Възстановява позицията  на Европейския парламент на първо четене.

Изменение 236
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б г (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

бг) месо, птиче месо и риба, когато се 
използват като съставки в 
преработени храни.

Or. en

Изменение 237
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б a (нова) 
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Позиция на Съвета Изменение

ба) при условие че настоящото 
изискване не застрашава, без да е 
необходимо, съществуващите 
практики в производството, 
търговията и износа на храни, по-
специално що се отнася до 
презгранична търговия между 
държави-членки.

Or. en

Изменение 238
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
е посочено и когато то не е същото 
като това на основната съставка:

заличава се

a) се посочва и страната на произход 
или мястото на произход на 
съответната основна съставка; или
б) се посочва, че страната на 
произход или мястото на произход на 
основната съставка е различно от 
това на храната.
Настоящата буква се прилага след 
приемането на правилата за 
прилагане, посочени в параграф 6.

Or. it
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Изменение 239
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
е посочено и когато то не е същото 
като това на основната съставка:

заличава се

a) се посочва и страната на произход 
или мястото на произход на 
съответната основна съставка; или
б) се посочва, че страната на 
произход или мястото на произход на 
основната съставка е различно от 
това на храната.
Настоящата буква се прилага след 
приемането на правилата за 
прилагане, посочени в параграф 6.

Or. nl

Обосновка

В някои случаи не винаги е възможно да се укаже държава на произход, тъй като 
хранителното съдържание на продукта може да произхожда от различни държави 
едновременно, както и да се променя ежедневно. Според действащите правила за 
етикетиране обозначаването на произхода е на доброволен принцип, освен в случаите, 
в които пропускането на тази информация  би заблудило сериозно потребителите по 
отношение на действителния произход на храната.

Изменение 240
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 

заличава се
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е посочено и когато то не е същото 
като това на основната съставка:
a) се посочва и страната на произход 
или мястото на произход на 
съответната основна съставка; или
б) се посочва, че страната на 
произход или мястото на произход на 
основната съставка е различно от 
това на храната.
Настоящата буква се прилага след 
приемането на правилата за 
прилагане, посочени в параграф 6.

Or. es

Изменение 241
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
е посочено и когато то не е същото 
като това на основната съставка:

заличава се

a) се посочва и страната на произход 
или мястото на произход на 
съответната основна съставка; или
б) се посочва, че страната на 
произход или мястото на произход на 
основната съставка е различно от 
това на храната.

Or. en

Обосновка

Изменение, прието от Парламента на първо четене (изменение 172). Няма основания 
изискванията  за етикетиране на произхода да се разширят и да обхванат основните 
съставки; въвеждането на такова задължение би довело до много практически 
проблеми за стопанските субекти в хранителната промишленост.
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Изменение 242
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
е посочено и когато то не е същото 
като това на основната съставка:

заличава се

a) се посочва и страната на произход 
или мястото на произход на 
съответната основна съставка; или
б) се посочва, че страната на 
произход или мястото на произход на 
основната съставка е различно от 
това на храната.

Or. en

Обосновка

Изменение 172, прието от Парламента на първо четене. Необходимостта от 
изисквания за етикетиране на произхода за основните съставки не е доказана; 
резултатът би бил проблеми от практическо естество за стопанските субекти в 
хранителната промишленост и би навредил на опростяването, яснотата и 
последователността.

Изменение 243
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
е посочено и когато то не е същото 
като това на основната съставка:

заличава се

a) се посочва и страната на произход 
или мястото на произход на 
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съответната основна съставка; или
б) се посочва, че страната на 
произход или мястото на произход на 
основната съставка е различно от 
това на храната.

Or. en

Изменение 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна е 
посочено и когато то не е същото като 
това на основната съставка:

Когато страната или мястото на 
произход на дадена храна е посочено и 
когато то не е същото като това на 
основната съставка:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с промяната на определението на 
„мястото на произход”, прието от ЕП на първо четене, и не дава възможност 
продукти да се продават като произхождащи от страната, в която „са претърпели 
последната си съществена, икономически обоснована обработка” (например,  
дообработка на продукт). 

Изменение 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква a 

Позиция на Съвета Изменение

a) се посочва и страната на произход
или мястото на произход на съответната 
основна съставка; или

a) се посочва и страната или мястото на 
произход на съответната основна 
съставка; или

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с промяната на определението на 
„мястото на произход”, прието от ЕП на първо четене, и не дава възможност 
продукти да се продават като произхождащи от страната, в която „са претърпели 
последната си съществена, икономически обоснована обработка” (например,  
дообработка на продукт). 

Изменение 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква a а) (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

аа)  посочването върху етикета на 
името или адреса на стопанския 
субект в хранителната 
промишленост не представлява 
обозначение на страната на произход 
или мястото на произход на 
въпросния хранителен продукт;

Or. fr

Изменение 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1 – буква б 

Позиция на Съвета Изменение

б) се посочва, че страната на произход
или мястото на произход на основната 
съставка е различно от това на храната.

б) се посочва, че страната  или мястото 
на произход на основната съставка е 
различно от това на храната.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с промяната на определението на 
„мястото на произход”, прието от ЕП на първо четене, и не дава възможност 
продукти да се продават като произхождащи от страната, в която „са претърпели 
последната си съществена, икономически обоснована обработка” (например,  
дообработка на продукт). 
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Изменение 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Настоящата буква се прилага след 
приемането на правилата за прилагане, 
посочени в параграф 6.

Настоящата буква се прилага след 
приемането на правилата за прилагане, 
посочени в параграф 5.

Or. en

Изменение 249
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. В рамките на пет години от 
датата на прилагане на параграф 2, 
буква б) Комисията представя доклад 
на Европейския парламент и на 
Съвета, в който оценява 
задължителното посочване на 
страната или мястото на произход 
за посочените в същата точка 
продукти.

заличава се

Or. it

Изменение 250
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 
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Позиция на Съвета Изменение

4. В рамките на пет години от 
датата на прилагане на параграф 2, 
буква б) Комисията представя доклад 
на Европейския парламент и на 
Съвета, в който оценява 
задължителното посочване на 
страната или мястото на произход 
за посочените в същата точка 
продукти.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Настоящите правила за етикетиране, според които обозначаването на произхода е 
на доброволен принцип, освен в случаите, в които пропускането на тази информация  
би заблудило сериозно потребителите по отношение на действителния произход на 
храната, следва да се запазят.

Изменение 251
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 

Позиция на Съвета Изменение

5. До …39 Комисията представя 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета относно задължителното 
посочване на страната на произход 
или мястото на произход за:

заличава се

a) видове месо, различни говеждото и 
от посочените в параграф 2, буква б);
б) мляко;
в) използвано като съставка на 
млечните продукти мляко;
г) използвано като съставка месо;
д) непреработени храни;
е) продукти с една съставка;
ж) и съставки, които представляват 
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над 50 % от дадена храна.
В тези доклади се отчита 
необходимостта от информиране на 
потребителя, приложимостта на 
предвиденото задължително 
посочване по първа алинея, както и 
анализ на разходите и ползите от 
въвеждането такива мерки, 
включително правното въздействие 
върху вътрешния пазар и 
въздействието върху 
международната търговия.
Комисията може да придружи тези 
доклади с предложения за изменение 
на съответните разпоредби на Съюза.
__________________
39. * OВ: Моля, въведете датата: три 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент

Or. it

Изменение 252
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 

Позиция на Съвета Изменение

5. До … Комисията представя доклад 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно задължителното 
посочване на страната на произход 
или мястото на произход за:

заличава се

a) видове месо, различни говеждото и 
от посочените в параграф 2, буква б);
б) мляко;
в) използвано като съставка на 
млечните продукти мляко;
г) използвано като съставка месо;
д) непреработени храни;
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е) продукти с една съставка;
ж) съставки, които представляват 
над 50 % от дадена храна.
В тези доклади се отчита 
необходимостта от информиране на 
потребителя, приложимостта на 
предвиденото задължително 
посочване по първа алинея, както и 
анализ на разходите и ползите от 
въвеждането такива мерки, 
включително правното въздействие 
върху вътрешния пазар и 
въздействието върху 
международната търговия.
Комисията може да придружи тези 
доклади с предложения за изменение 
на съответните разпоредби на Съюза.
__________________
39. *OВ: три години след влизането в 
сила на настоящия регламент

Or. nl

Обосновка

Трябва да се следи за гарантиране, че задължителното обозначаване върху етикета 
на произхода на свинското, овнешкото, козето и птичето месо не се тълкува като 
обозначаване на качество. Това се отнася и до млякото в млечните продукти и 
другите посочени продукти. Независимо в коя държава-членка са произведени, 
хранителните продукти трябва да са с високо качество в целия Европейски съюз. 
Задължителното етикетиране на произхода ще представлява допълнителна 
административна тежест за предприятията.

Изменение 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 5 

Позиция на Съвета Изменение

5. До …39 Комисията представя 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета относно задължителното 
посочване на страната на произход 

заличава се
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или мястото на произход за:
a) видове месо, различни говеждото и 
от посочените в параграф 2, буква б);
б) мляко;
в) използвано като съставка на 
млечните продукти мляко;
г) използвано като съставка месо;
д) непреработени храни;
е) продукти с една съставка
ж) съставки, които представляват 
над 50 % от дадена храна.
В тези доклади се отчита 
необходимостта от информиране на 
потребителя, приложимостта на 
предвиденото задължително 
посочване по първа алинея, както и 
анализ на разходите и ползите от 
въвеждането такива мерки, 
включително правното въздействие 
върху вътрешния пазар и 
въздействието върху 
международната търговия.
Комисията може да придружи тези 
доклади с предложения за изменение 
на съответните разпоредби на Съюза.
__________________
39. *OВ: Моля, въведете датата: три 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент

Or. en

Изменение 254
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

До …39 Комисията представя доклад заличава се
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на Европейския парламент и на 
Съвета относно задължителното 
посочване на страната на произход 
или мястото на произход за:
a) видове месо, различни говеждото и 
от посочените в параграф 2, буква б);
б) мляко;
в) използвано като съставка на 
млечните продукти мляко;
г) използвано като съставка месо;
д) непреработени храни;
е) продукти с една съставка
ж) съставки, които представляват 
над 50 % от дадена храна.
__________________
39. *OВ: Моля, въведете датата: три 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент

Or. en

Изменение 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

До … 39 Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно задължителното посочване на 
страната на произход или мястото на 
произход за:

До … 39 Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно задължителното посочване на 
страната или мястото на произход за:

__________________
39. * OВ: Моля, въведете датата: три 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с промяната на определението на 
„мястото на произход”, прието от ЕП на първо четене, и не дава възможност 
продукти да се продават като произхождащи от страната, в която „са претърпели 
последната си съществена, икономически обоснована обработка” (например,  
дообработка на продукт). 

Изменение 256
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 5 - алинея 1 а (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

з) уиски

Or. en

Обосновка

За уиски, продавано в Европа, обикновено се посочва страната на произход и 
потребителите отдават голямо значение на тази информация.  Някои видове уиски 
обаче, които нямат обозначен произход, използват други обозначения, за да се внуши, 
че произлизат от някоя от основните страни производителки, без това да отговаря 
на истината.  Следователно е целесъобразно уискито да се включи в списъка на 
хранителните продукти,  който Комисията ще разгледа, за да определи дали   следва 
да се въведе задължението за етикетиране на произхода или не.

Изменение 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 – алинея 1 – буква e) 

Позиция на Съвета Изменение

е) продукти с една съставка; заличава се

Or. fr
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Изменение 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 – алинея 1 – буква ж) 

Позиция на Съвета Изменение

ж) съставки, които представляват 
над 50 % от дадена храна.

заличава се

Or. fr

Изменение 259
Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 5 - алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

В тези доклади се отчита 
необходимостта от информиране на 
потребителя, приложимостта на 
предвиденото задължително посочване 
по първа алинея, както и анализ на 
разходите и ползите от въвеждането 
такива мерки, включително правното 
въздействие върху вътрешния пазар и 
въздействието върху международната 
търговия.

В тези доклади се отчита 
необходимостта от информиране на 
потребителя, приложимостта на 
предвиденото задължително посочване 
по първа алинея, като това се 
определя за всеки отделен случай на 
подходящото географско равнище при 
отчитане на спецификите на 
съответния продукт, както и анализ 
на разходите и ползите от въвеждането 
такива мерки, включително правното 
въздействие върху вътрешния пазар и 
въздействието върху международната 
търговия.

Or. en

Изменение 260
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 5 - алинея 2 



PE460.950v01-00 98/175 AM\861438BG.doc

BG

Позиция на Съвета Изменение

В тези доклади се отчита 
необходимостта от информиране на 
потребителя, приложимостта на 
предвиденото задължително посочване 
по първа алинея, както и анализ на 
разходите и ползите от въвеждането 
такива мерки, включително правното 
въздействие върху вътрешния пазар и 
въздействието върху международната 
търговия.

В тези доклади се отчита 
необходимостта от информиране на 
потребителя, приложимостта на 
предвиденото задължително посочване 
по първа алинея, като това се 
определя за всеки отделен случай на 
подходящото географско равнище при 
отчитане на спецификите на 
съответните продукти, както и 
анализ на разходите и ползите от 
въвеждането такива мерки, 
включително правното въздействие 
върху вътрешния пазар и въздействието 
върху международната търговия.

Or. en

Обосновка

Предложението в областта на информацията за храните следва да вземе предвид 
т.нар. „пакет за качеството”, обсъждан в комисията по земеделие и развитие на 
селските райони на Европейския парламент. Пакетът за качество създава правно 
основание за етикетиране с обозначаване на мястото на отглеждане в контекста на 
стандартите за търговия. Предложението в областта на информацията за храните 
следва да разгледа възможността за създаване на евентуална рамка за 
обозначаването на страната на произход и мястото на произход, но не в областта на 
етикетирането на съставките, както и да следи за съответствието на 
формулировките на правните разпоредби.

Изменение 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 – алинея 3 a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

3а (нова) Посочването върху етикета 
на името или адреса на стопанския 
субект в хранителната 
промишленост не представлява 
обозначение на страната на произход 
или мястото на произход на 
въпросния хранителен продукт.
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Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е последователност по отношение на последното 
изречение на съображение 31 от общата позиция на Съвета.

Изменение 262
János Áder

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 5 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

5а (нов) Посочването върху етикета 
на името или адреса на стопанския 
субект в хранителната 
промишленост не представлява 
обозначение на страната на произход 
или мястото на произход на 
въпросния хранителен продукт.

Or. en

Изменение 263
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6 

Позиция на Съвета Изменение

6. До…40 Комисията приема правила 
за прилагане по отношение на 
прилагането на параграф 2, буква б) 
от настоящия член и прилагането на 
параграф 3 от настоящия член в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 46, 
параграф 2.

заличава се

__________________
40. * OВ: Моля, въведете датата: две 
години след влизането в сила на 
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настоящия регламент.

Or. it

Изменение 264
Marianne Thyssen

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6 

Позиция на Съвета Изменение

6. До… Комисията приема правила за 
прилагане по отношение на 
прилагането на параграф 2, буква б) 
от настоящия член и прилагането на 
параграф 3 от настоящия член в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 46, 
параграф 2.

заличава се

__________________
40. *OВ: две години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. nl

Обосновка

Задължителното обозначаване на мястото на произход или на страната на произход 
на свинско, овнешко, козе и птиче месо би създало ненужна административна 
тежест за стопанските субекти. Настоящите правила, според които 
обозначаването на произхода е на доброволен принцип, освен в случаите, в които 
пропускането на тази информация  би заблудило сериозно потребителите по 
отношение на действителния произход на храната, следва да се запазят. Същото се 
отнася за продуктите в член 5, параграф 5.

Изменение 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6 

Позиция на Съвета Изменение

6. До… Комисията приема правила за 6. До… Комисията приема правила за 
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прилагане по отношение на прилагането 
на параграф 2, буква б) от настоящия 
член и прилагането на параграф 3 от 
настоящия член в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 46, параграф 2.

прилагане по отношение на прилагането 
на параграф 2, букви б) и в) от 
настоящия член и прилагането на 
параграф 3 от настоящия член в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 46, 
параграф 2.

__________________ __________________
40OВ: Моля, въведете датата - две 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

40OВ: Моля, въведете датата - две 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент. 

Or. fr

Изменение 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6 се превръща в параграф 4a 

Позиция на Съвета Изменение

6. До… 40Комисията приема правила за 
прилагане по отношение на прилагането 
на параграф 2, буква б) от настоящия 
член и прилагането на параграф 3 от 
настоящия член в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 46, параграф 2.

4а. До… 40Комисията приема правила за 
прилагане по отношение на прилагането 
на параграф 2, буква б) от настоящия 
член и прилагането на параграф 3 от 
настоящия член в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 46, параграф 2.

__________________ __________________
40OВ: Моля, въведете датата: три години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент

40OВ: Моля, въведете датата: три години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент

Or. en
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Изменение 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 25 a (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

25а (нов) Посочването върху етикета 
на името или адреса на стопанския 
субект в хранителната 
промишленост не представлява 
обозначение на страната на произход 
или мястото на произход на 
въпросния хранителен продукт.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е изясняване на разпоредбите на член 25 относно 
етикетирането на произхода, което вече е посочено в последното изречение от 
съображение 31 от общата позиция на Съвета.

Изменение 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 25 a (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

 Посочването върху етикета на 
името или адреса на стопанския 
субект в хранителната 
промишленост не представлява 
обозначение на страната на произход 
или мястото на произход на 
въпросния хранителен продукт.

Or. en
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Изменение 269
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Комисията може да приема подробни 
правила относно прилагането на 
параграф 1 от настоящия член за 
определени храни в съответствие с 
посочената в член 46, параграф 2 
процедура по регулиране.

2. Комисията може да приема актове за 
изпълнение, създаващи подробни 
правила относно прилагането на 
параграф 1 от настоящия член за 
определени храни в съответствие с 
посочената в член 46, параграф 2 
процедура по разглеждане.

Or. en

Изменение 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Антония Първанова, Corinne Lepage

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

Позиция на Съвета Изменение

б) количества мазнини, наситени мастни 
киселини, въглехидрати, захари, белтък 
и сол.

б) количества мазнини, наситени 
мастни, транс мазнини,  киселини, 
въглехидрати, захари, белтък и сол.

Or. en

Изменение 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

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

Позиция на Съвета Изменение

б) количества мазнини, наситени мастни 
киселини, въглехидрати, захари, 
белтък и сол.

б) количества мазнини, наситени мастни 
киселини, захари и сол;
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Or. en

Обосновка

Тези хранителни вещества и енергийна стойност са най-важните за потребителите 
и следователно трябва да се поставят на лицевата страна на опаковката.

Изменение 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Позиция на Съвета Изменение

б) количества мазнини, наситени мастни 
киселини, въглехидрати, захари, белтък 
и сол.

б) количества мазнини, изкуствени 
транс мазнини, наситени мастни 
киселини, въглехидрати, захари, белтък 
и сол.

Or. en

Обосновка

Части от изменение 144 от първо четене

Изменение 273
Frédérique Ries

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

Позиция на Съвета Изменение

б) количества мазнини, наситени мастни 
киселини, въглехидрати, захари, белтък 
и сол.

б) количества мазнини, наситени мастни 
киселини, въглехидрати, захари, белтък, 
изкуствени транс мастни киселини и 
сол.

Or. en

Обосновка

Въпреки че усилията за преформулиране през последните години в значителна степен 
намалиха равнището на изкуствените транс мастни киселини, данните, които са на 
разположение, сочат, че приемане в големи количества на такива киселини има 
отрицателно въздействие върху здравето и увеличава риска от сърдечно-съдови 
заболявания. От друга страна, етикетирането на естествените транс мастни 
киселини, произведени в стомасите на кравите и следователно естествено 
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присъстващи в месото и млякото, не е оправдано от гледна точка на общественото 
здраве.

Изменение 274
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б) 

Позиция на Съвета Изменение

б) количества мазнини, наситени мастни 
киселини, въглехидрати, захари, белтък 
и сол.

б) количества мазнини, наситени 
мастни, транс мазнини,  киселини, 
въглехидрати, захари, белтък и сол.

Or. es

Обосновка

Вж. изменение 144 от първо четене.

Изменение 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б) 

Позиция на Съвета Изменение

б) количества мазнини, наситени мастни 
киселини, въглехидрати, захари, белтък 
и сол.

б) количества мазнини, наситени мастни 
киселини, въглехидрати, захари, 
естествени антиоксиданти (напр. 
тези, които се намират в 
първоначалните суровини), белтък и 
сол.

Or. it

Изменение 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова) 
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Позиция на Съвета Изменение

ба) количествата белтъчини, 
въглехидрати и транс мазнини.

Or. en

Обосновка

Тези хранителни вещества са важни за потребителите и следователно трябва 
задължително да се отбелязват на гърба на опаковката.

Изменение 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква a 

Позиция на Съвета Изменение

a) транс мастни киселини; заличава се

Or. en

Изменение 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква a 

Позиция на Съвета Изменение

a) транс мастни киселини; заличава се

Or. en

Обосновка

Указването на доброволен принцип на транс мазнините може да бъде изключително 
заблуждаващо; етикетирането на транс мазнините трябва да е задължително на 
гърба на опаковката.
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Изменение 279
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква a 

Позиция на Съвета Изменение

a) транс мастни киселини; заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изменение към член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
и изменение 146, прието на първо четене.

Изменение 280
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2 - буква г а (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

га) холестерол;

Or. en

Обосновка

Компромис на първо четене между Съвета и Парламента за по-голяма 
изчерпателност при етикетирането на хранителни вещества на доброволен принцип.

Изменение 281
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква е a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

еа) натрий;

Or. en

Обосновка

Компромис на първо четене между Съвета и Парламента за по-голяма 
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изчерпателност при етикетирането на хранителни вещества на доброволен принцип.

Изменение 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква е a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

еа)  натрий;

Or. fr

Обосновка

Натрият естествено присъства в някои храни и съставки, които не съдържат сол 
(например кисели и пресни млека). Необходимо е потребителите да могат да 
разберат какво е количеството на натрий в даден хранителен продукт.   По този 
начин стопанските субекти ще могат да дадат пояснения и да допълнят 
задължителната информация относно солта.

Изменение 283
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Когато при етикетирането на 
предварително опаковани храни се 
осигурява посоченото в параграф 1 
задължително обявяване на 
хранителната стойност, върху етикета
може да се повтори информацията за 
енергийната стойност и количеството 
мазнини, наситени мастни киселини, 
захари и сол.

3. Когато при етикетирането на 
предварително опаковани храни се 
осигурява посоченото в параграф 1 
задължително обявяване на 
хранителната стойност, върху етикета се 
повторя информацията за енергийната 
стойност и количеството мазнини, 
наситени мастни киселини, захари и 
сол, като се използва опростена 
система за етикетиране съгласно 
член 33, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на член 33, параграф 3.
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Изменение 284
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Когато при етикетирането на 
предварително опаковани храни се 
осигурява посоченото в параграф 1
задължително обявяване на 
хранителната стойност, върху етикета 
може да се повтори информацията за 
енергийната стойност и количеството 
мазнини, наситени мастни киселини, 
захари и сол.

3. Когато при етикетирането на 
предварително опаковани храни се 
осигурява посоченото в член 29, 
параграф 1, задължително обявяване на 
хранителната стойност, върху етикета 
може да се повтори информацията за 
енергийната стойност в основното 
зрително поле. Освен това, върху 
етикета може също така да се 
повтори информацията за
количеството мазнини, наситени мастни 
киселини, захари и сол.

Or. en

Обосновка

Информацията относно енергийната стойност е най-важната информация за 
потребителя и поради това следва да бъде дадена още веднъж, в допълнение към 
таблицата за задължително обявяване на хранителните стойности, върху лицевата 
част на опаковката. В допълнение, следва също така да е възможно, по желание, да 
се повторят съответно най-важните хранителни вещества (мазнини,  наситени 
мастни киселини, захари, сол).

Изменение 285
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от член 35, параграф 1 
когато при етикетирането на 
продуктите, посочени в член 16, 
параграф 4, се осигурява обявяване на 
хранителната стойност, съдържанието 
на това обявяване може да се ограничи
само до енергийната стойност.

4. Чрез дерогация от член 35, параграф 1 
когато при етикетирането на 
продуктите, посочени в член 16, 
параграф 4, се осигурява обявяване на 
хранителната стойност, съдържанието 
на това обявяване може да се ограничи 
до енергийната стойност и 
съдържанието на захари.
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Or. en

Изменение 286
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Комисията може да приема, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 49 и при спазване на условията, 
установени в членове 50 и 51, фактори 
за превръщане за витамините и 
минералите, посочени в 
приложение ХІII, част А, точка 1, с 
оглед по-точно изчисляване на 
съдържанието на тези витамини и 
минерали в храните. Тези фактори за 
превръщане се добавят в 
приложение ХІV.

2. Комисията може да приема, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 49, фактори за превръщане за 
витамините и минералите, посочени в 
приложение ХІII, част А, точка 1, с 
оглед по-точно изчисляване на 
съдържанието на тези витамини и 
минерали в храните. Тези фактори за 
превръщане се добавят в 
приложение ХІV.

Or. en

Изменение 287
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 4 - алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Комисията може да приеме, съгласно 
процедурата по регулиране посочена в 
член 46, параграф 2, подробни правила 
за еднаквото прилагане на настоящия 
параграф по отношение на точността на 
обявените стойности, например 
разликите между обявените стойност и 
стойностите, установени по време на 
официални проверки.

Комисията може да приеме, съгласно 
процедурата по разглеждане, посочена 
в член 46, параграф 2, актове за 
изпълнението, създаващи подробни 
правила за еднаквото прилагане на 
настоящия параграф по отношение на 
точността на обявените стойности, 
например разликите между обявените 
стойност и стойностите, установени по 
време на официални проверки.
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Or. en

Изменение 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Енергийната стойност и 
количеството на хранителните
вещества, посочени в член 29, 
параграфи 1—5, се изразяват чрез
количество в 100g или в 100ml.

2. „Задължителното обявяване на 
хранителните стойности на гърба на 
опаковката” включва енергийната 
стойност в kcal и задължителното
количество на хранителните съставки, 
посочени в член 29, параграф 1, и, 
където е уместно, обявеното по 
желание количество на хранителните 
съставки, посочено в член 29, 
параграф 2.

То се изразява по целесъобразност в 
реда на представяне, предвиден в 
приложение XV, за 100 g/ml и за 
порция.
Данните се представят в таблична 
форма с подравнени цифри.

Or. en

Обосновка

Изменение 313 от първо четене.

Изменение 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. Освен по формата на изразяване, 
посочена в параграф 2 от настоящия 
член, енергийната стойност и 
количествата хранителни вещества,

4. Освен по формата на изразяване, 
посочена в параграф 2 от настоящия 
член, енергийната стойност и 
количествата мазнини, наситени 
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посочени в член 29, параграфи 1, 3, 4 
и 5, могат да бъдат изразени, когато е 
целесъобразно, като процент от 
референтните количества за прием, 
посочени в приложение XIII, част Б, в 
100g или в 100ml.

мастни киселини, захари и сол се 
изразяват, когато е целесъобразно, като 
процент от референтните количества за 
прием, посочени в приложение XIII, 
част Б, в 100g или в 100ml.

Or. en

Обосновка

Потребителят се нуждае от референция, за да определи дневния прием на дадено 
хранително вещество. Обозначаването, например,  „съдържа 7 грама сол на 100 
грама” не дава никаква информация на потребителя относно препоръчителния среден 
прием на ден.

Изменение 290
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. За да гарантира еднакво прилагане на 
формата на изразяване на обявяването 
на хранителната стойност в порции или 
в единици за консумация и да 
предостави една и съща база за 
сравнение на потребителя, Комисията
може, като вземе предвид реалното 
потребителско поведение, както и 
препоръките за хранителния режим, да
приема правила относно изразяването в 
порции или в единици за консумация за 
определени категории храни в 
съответствие с процедурата по
регулиране, посочена в член 46, 
параграф 2.

4. За да гарантира еднакво прилагане на 
формата на изразяване на обявяването 
на хранителната стойност в порции или 
в единици за консумация и да 
предостави една и съща база за 
сравнение на потребителя, Комисията, 
като вземе предвид реалното 
потребителско поведение, както и 
препоръките за хранителния режим, 
приема чрез актове за изпълнение
правила относно изразяването в порции 
или в единици за консумация за 
определени категории храни в 
съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 46, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Данните, посочени в член 29, 
параграфи 1 и 2, се включват в едно и 
също зрително поле. Те се представят 
заедно в ясен формат и, когато е 
целесъобразно, в реда на представяне, 
предвиден в приложение XV.

1. Данните, посочени в член 29, 
параграф 1, букви а) и б), присъстват 
на лицевата страна на опаковката и
включват енергийната стойност в
kcal, както е посочено в член 29, 
параграф 1, буква а), и количеството 
на задължителните хранителни 
съставки за порция, изразено в 
грамове, както е посочено в член 29, 
параграф 1, буква б). . Те се представят 
заедно в ясен формат и, когато е 
целесъобразно, в реда на представяне, 
предвиден в приложение XV.

Or. en

Обосновка

Тези хранителни вещества са най-важните за потребителите и следователно трябва 
да се поставят на лицевата страна на опаковката.

Изменение 292
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Данните, посочени в член 29, 
параграфи 1 и 2, се включват в едно и 
също зрително поле. Те се представят 
заедно в ясен формат и, когато е 
целесъобразно, в реда на представяне, 
предвиден в приложение XV.

1. Данните, посочени в член 29,
параграфи 1, 2 и 3, се включват в едно и 
също зрително поле. Те се представят 
заедно в ясен формат и, когато е 
целесъобразно, в реда на представяне, 
предвиден в приложение XV.

Or. en



PE460.950v01-00 114/175 AM\861438BG.doc

BG

Изменение 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Данните, посочени в член 29, 
параграфи 1 и 2, се представят в 
таблична форма с подравнени номера, 
ако пространството го позволява.
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 
представя в линейна форма.

2. Данните, посочени в член 29, 
параграфи 1 и 2, се представят на гърба 
на опаковката в таблична форма с 
подравнени номера, ако пространството 
го позволява. Когато пространството не 
позволява такова подравняване, 
обявяването се представя в линейна 
форма и, когато е целесъобразно, в 
реда на представяне, предвиден в 
приложение XV..

Or. en

Изменение 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

2 a) (нов) Енергийното съдържание, 
изразено в kcal на 100g или 100ml, или 
за порция, се повтаря долу вдясно 
върху лицевата страна на 
опаковката, с размер на шрифта 3 мм 
и в рамка.

Or. en

Обосновка

Това изменение е разумен компромис между позицията на ЕП и позицията на Съвета. 
ЕП предвижда задължително обозначаване на енергийното съдържание (изразено в 
kcal на 100g и, факултативно, за порция)  долу вдясно върху лицевата страна на 
опаковката. Съветът, от друга страна, предвижда само доброволно „повтаряне“ на 
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лицевата страна на опаковката на петте хранителни вещества, които вече са 
етикетирани на гърба на опаковката за 100 g/ml, което може да бъде заблуждаващо 
за продукти, пускани на пазара в опаковки с по-голям размер от 100 g, например 
безалкохолни напитки и зърнените храни. Следователно обозначаването на 
енергийната стойност за порция се счита за по-целесъобразно.

Изменение 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 a (нов ) 

Позиция на Съвета Изменение

2 a) (нов) Енергийното съдържание, 
изразено в kcal на 100g или 100ml, или 
за порция, се повтаря долу вдясно 
върху лицевата страна на 
опаковката, с размер на шрифта 3 мм 
и в рамка.

Or. en

Изменение 296
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 a (нов ) 

Позиция на Съвета Изменение

2 a) (нов) Енергийното съдържание, 
изразено в kcal за порция, се повтаря в 
ясен формат и обградено от  рамка в 
основното зрително поле.

Or. en

Обосновка

Информацията относно енергийната стойност е много важна  за потребителя и 
поради това следва да бъде дадена още веднъж, в допълнение към таблицата за 
задължително обявяване на хранителните стойности, върху лицевата част на 
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опаковката. Докато информацията в таблицата за  обявяване на хранителните 
стойности ((посочени за 100g/100ml) осигурява абстрактна съпоставимост на 
различни продукти, допълнителната единна информация относно енергийния състав 
(изразена за порция) предоставя на потребителя конкретна информация относно 
калорийното съдържание за порция.

Изменение 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 a (нов ) 

Позиция на Съвета Изменение

2 a) (нов) Информацията относно 
енергийната стойност и 
количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, захари и сол се 
повтаря върху лицевата страна на 
опаковката, обявена за 100g/ml, и в 
допълнение може да бъде обявена за 
порция. 

Or. en

Обосновка

Това изменение възстановява позицията на Парламента от първо четене.

Изменение 298
Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 a (нов ) 

Позиция на Съвета Изменение

2 a) (нов) Енергийното съдържание, 
изразено в kcal на 100g, или 100ml, или 
на порция, се повтаря долу вдясно 
върху лицевата страна на 
опаковката, с размер на шрифта 3 мм 
и в рамка.

Or. en

Обосновка

Енергийната стойност представлява ключова информация за потребителите, когато 
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избират хранителен продукт, с оглед поддържането на здравословно телесно тегло. 
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 преценят мястото на продукта в ежедневния си 
хранителен режим.

Изменение 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 a (нов ) 

Позиция на Съвета Изменение

2а (нов) Енергийното съдържание, 
изразено в kcal за порция, се повтаря в 
ясен формат в основното зрително 
поле.

Or. en

Обосновка

Енергийната стойност представлява ключова информация за потребителите, когато 
избират хранителен продукт, с оглед поддържането на здравословно телесно тегло. 
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 преценят мястото на продукта в ежедневния си 
хранителен режим.

Изменение 300
János Áder

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2 а (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

2a. Енергийното съдържание, 
изразено в kcal на 100 g или на 100 ml 
или на порция, се повтаря долу вдясно 
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върху лицевата страна на 
опаковката, с размер на шрифта 3 мм 
и в рамка.

Or. en

Изменение 301
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 a (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

2a. Енергийното съдържание, 
изразено в kcal на 100 g или 100 ml, се 
повтаря долу вдясно върху лицевата 
страна на опаковката, с размер на 
шрифта 3 мм и в рамка.
 В случай на опакована порция с нетно 
количество, по-малко от 100 g/ 100 ml, 
енергийното съдържание може 
вместо това да се посочва в kcal на 
порция.

Or. de

Изменение 302
Anna Záborská

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

3. Данните, посочени в член 29,
параграф 3, могат да бъдат
представени заедно:

3.  Информацията относно 
енергийното съдържание трябва да се 
повтаря на лицевата страна на 
опаковката за 100 g/ml и, по 
целесъобразност, за порция, когато 
опаковката на предварително 
опакован хранителен продукт носи 
задължителното обявяване на 
хранителната стойност съгласно
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член 29, параграф 1.
Количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, захари и сол за 100 
g/ml и, по целесъобразност, за порция, 
могат също да бъдат повторени:

Or. fr

Обосновка

Обозначаването на енергийното съдържание върху опаковката за 100 g или ml може 
само да бъде подвеждащо в случаи, в които продуктите се разпространяват в 
опаковки с по-малък размер като например безалкохолни напитки и зърнени храни. Би 
следвало да има възможност към информацията за 100 g/ml да се добави информация 
за енергийното съдържание на порция. Това изменение може да бъде разумен 
компромис между позицията на Парламента (1-во четене) и тази на Съвета.

Изменение 303
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3 - встъпителна част 

Позиция на Съвета Изменение

3. Данните, посочени в член 29,
параграф 3, могат да бъдат 
представени заедно:

3. Данните, посочени в член 29,
параграф 3, се повтарят заедно на 
лицевата страна на опаковката и се 
изразяват с текста „ниско”, „средно" 
или „високо” в съчетание със зелен, 
кехлибарено жълт или червен цвят.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 314 от текста на първо четене.

Изменение 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3 - встъпителна част 
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Позиция на Съвета Изменение

3. Данните, посочени в член 29,
параграф 3, могат да бъдат 
представени заедно:

3. Когато при етикетирането на 
предварително опаковани храни се 
осигурява посоченото в член 29,
параграф 1 задължително обявяване 
на хранителната стойност, върху 
лицевата страна на опаковката се 
повтаря информацията за 
енергийната стойност на 100 g/ml и 
на порция.
Освен това количествата мазнини, 
наситени мастни киселини, захари, 
сол, изразени за 100 g/ml или за 
порция, могат да бъдат повторени на 
етикета:

Or. en

Обосновка

Това изменение се счита за разумен компромис между позицията на ЕП, гласувана на 
първо четене, и позицията на Съвета, която предвижда само доброволно 
„повтаряне“ на лицевата страна на опаковката на петте хранителни вещества, 
които вече са етикетирани на гърба на опаковката за 100 g/ml и за порция/единица за 
консумация.

Изменение 305
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1 (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

Те са задължителни единствено за 
следните категории храни:
- готови за консумация ястия;
- готови хранителни продукти от 
животински произход;
- предварително опаковани закуски и 
сандвичи;
- закуски на зърнена основа;
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- безалкохолни напитки с изключение 
на мляко и плодови сокове, както са 
определени в Директива 2001/112/EО 
на Съвета от 20 декември 2001 г. 
относно соковете от плодове и някои 
сходни продукти, предназначени за 
консумация от човека;
- други обработени полуфабрикати.
За други храни, които не попадат в 
горепосочените категории, букви а) и 
б) се прилагат на доброволна основа.
Референтните стойности за ниско 
(зелено), средно (кехлибарено жълто) 
и високо (червено) равнище на 
съдържание на тези вещества се 
определят за 100g/ml и се приемат 
чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 49 и при 
условията на членове 50 и 51, въз 
основа на становище на Европейския 
орган за безопасност на храните.
__________________
1 OВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 58.

Or. en

Изменение 306
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – буква a 

Позиция на Съвета Изменение

a) в зрително поле, различно от 
посоченото в параграф 1 от 
настоящия член; и

заличава се

Or. en
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Изменение 307
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – буква a 

Позиция на Съвета Изменение

a) в зрително поле, различно от 
посоченото в параграф 1 от настоящия 
член; както и

a) в зрително поле, различно от 
посоченото в параграф 1 от настоящия 
член, в който случай енергийната 
стойност може също да бъде 
посочена отделно от другите данни 
на лицевата страна на опаковката;

Or. de

Обосновка

Това изменение следва да се чете във връзка с изменение 72 на докладчика и цели 
просто да поясни, че елементите от т.нар.  „голяма петица“ могат също да се 
посочват отделно (например енергийна стойност на лицевата страна на опаковката 
и хранителни вещества - на друго място), когато се повтарят. В противен случай 
енергийната стойност би била посочена три пъти: в таблицата, задължително на 
лицевата страна на опаковката (изменение № 70 на докладчика) и още веднъж като 
част от незадължително повтаряната информация.

Изменение 308
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3 - буква б 

Позиция на Съвета Изменение

б) във форма, различна от указаната в 
параграф 2 от настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 309
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – буква б 
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Позиция на Съвета Изменение

б) във форма, различна от указаната в 
параграф 2 от настоящия член.

б) във форма, различна от указаната в 
параграф 2 от настоящия член, която 
може да приеме формата на графика, 
за да привлича повече вниманието, 
или

Or. de

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда заедно с изменение 72, предложено от 
докладчика. Представянето на хранителните стойности във формата на графика 
може в много случаи да улесни разбирането им от страна на потребителя. Това 
следва да бъде възможност за повторно посочване на елементите от т.нар. „голяма 
петица“ в допълнение към представянето им в таблицата. 

Изменение 310
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – буква б a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

ба) само въз основа на порция или 
единица за консумация с процентната 
стойност от референтните 
количества за прием, посочени в част 
Б от приложение ХІІІ, в който случай 
енергийната стойност може също да 
бъде посочена отделно от 
останалите данни.

Or. de

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда заедно с изменение 72, предложено от 
докладчика. От съображения за сравнимост е от съществено значение стойностите 
да се посочват на 100 g/ 100 ml.  В специфични случаи обаче е по-смислено и 
осъществимо да се повторят хранителните данни на „голямата петица“ само в 
количества за порция.
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Изменение 311
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 5 - алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

За да гарантира еднаквото прилагане на 
настоящия параграф, Комисията може, в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 46, 
параграф 2, да приема правила относно 
енергийната стойност и количеството на 
хранителните вещества, посочени в 
член 29, параграфи 1—5, които могат 
да се смятат за незначителни.

За да гарантира еднаквото прилагане на 
настоящия параграф, Комисията може,
чрез актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане, посочена в член 46, 
параграф 2, да приема правила относно 
енергийната стойност и количеството на 
хранителните вещества, посочени в 
член 29, параграфи 1 и 2, които могат 
да се смятат за незначителни.

Or. en

Изменение 312
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 34 

Позиция на Съвета Изменение

...44 заличава се
__________________
44. * OВ: Моля, въведете датата: осем 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент

Or. it

Изменение 313
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1 - встъпителна част 
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Позиция на Съвета Изменение

1. В допълнение към формите на 
изразяване, посочени в член 31, 
параграфи 2 и 4 и член 32 и към 
представянето, посочено в член 33,
параграф 2 енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
вещества, посочени в член 29,
параграфи 1-5, могат да бъдат изразени 
и чрез други форми на изразяване и/или 
представени в графична форма или 
освен с думи и числа със символи, при 
условие че са спазени следните 
изисквания:

1.  В допълнение към формите на 
изразяване, посочени в член 31, 
параграфи 2 и 4 и член 32 и към 
представянето, посочено в член 33,
параграфи 2 и 3, енергийната стойност 
и количеството на хранителните 
вещества, посочени в член 29,
параграфи 1, 2 и 5, могат да бъдат 
изразени и чрез други форми на 
изразяване и/или представени в 
графична форма или освен с думи и 
числа със символи, при условие че са 
спазени следните изисквания:

Or. en

Изменение 314
Glenis Willmott, Антония Първанова, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Позиция на Съвета Изменение

1a (нов) Независимо от член 4, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1924/2006, за целите на настоящия 
регламент могат да се използват 
обяснителни елементи за 
изразяването или представянето на 
информация относно енергийната 
стойност и количествата мазнини, 
наситени мастни киселини, захари и 
сол.

Or. en

Обосновка

Това ще създаде възможност за продължителна употреба на доброволните схеми в 
някои държави-членки, които вече са се доказали като много полезни за 
потребителите.
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Изменение 315
Антония Първанова, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, 
Glenis Willmott, Carl Schlyter 

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква a 

Позиция на Съвета Изменение

a) те не заблуждават потребителя, както 
е посочено в член 7;

a) те се основават на надеждни, 
независими потребителски 
проучвания и не заблуждават 
потребителя, както е посочено в член 7;

Or. en

Изменение 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Антония Първанова, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква a a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

(aa) тяхното разработване е 
резултат на изчерпателна 
консултация с всички групи 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Антония Първанова, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква в 

Позиция на Съвета Изменение

в) те са подкрепени от доказателство за 
разбирането на такива форми на 
изразяване или представяне от
средностатистическия потребител;

в) те са подкрепени от независимо 
доказателство за разбирането на такива
форми на изразяване или представяне от
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както и потребителите; както и

Or. en

Изменение 318
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква г a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

га) те са обективни и не прилагат 
дискриминация;

Or. es

Изменение 319
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – буква г б (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

гб) тяхното прилагане не може да 
създава пречки пред свободното 
движение на стоките.

Or. es

Изменение 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Позиция на Съвета Изменение

2 a. Когато обявяването на 
хранителните стойности за 
посочените в приложение V храни е 
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задължително поради данните за 
хранителните стойности или 
здравето, обявяването на 
хранителните стойности или която 
и да е негова част не е необходимо да 
се намира в главното зрително поле.

Or. en

Обосновка

За храните, посочени в приложение V, не е задължително изискването за обявяване на 
хранителните стойности, тъй като те не съдържат значителни количества от тези 
хранителни вещества. При все това обаче в съответствие с член 7 от Регламент 
(ЕО) №1924/2006, всяка храна, дори да е включена в списъка в приложение V, се 
подлага на задължителното обявяване на хранителните стойности, когато е налице 
хранителна и/или здравна претенция. Включването в списъка на обявяването или 
части от него в главното зрително поле не е осъществимо върху малки опаковки. 
Затова когато е налице хранителна/здравна претенция, храната, включена в 
приложение V, трябва да бъде освободена от това задължение.

Изменение 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Антония Първанова, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard 

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

За да улеснят наблюдението и контрола 
на използваните допълнителни форми 
на изразяване и представяне държавите-
членки могат да изискват от 
стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които пускат на пазара 
на тяхна територия храни върху които 
фигурира такава информация, да 
уведомяват компетентните органи за 
използването на допълнителни форми 
на изразяване и представяне и да им 
представят съответните основания по 
отношение на изпълнението на 
изискванията, установени в параграф 1, 
букви а)—г). В такъв случай може да се 
изисква и информация относно 
прекратяването на използването на 

За да улеснят наблюдението и контрола 
на използваните допълнителни форми 
на изразяване и представяне, както и 
тяхното въздействие, представяне
държавите-членки изискват от 
стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които пускат на пазара 
на тяхна територия храни върху които 
фигурира такава информация, да 
уведомяват компетентните органи за 
използването на допълнителни форми 
на изразяване и представяне и да им 
представят съответните основания по 
отношение на изпълнението на 
изискванията, установени в параграф 1, 
букви а)—г). В такъв случай се изисква 
и информация относно прекратяването 
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допълнителните форми на изразяване 
или представяне.

на използването на допълнителните 
форми на изразяване или представяне.

Or. en

Изменение 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Антония Първанова, 
Corinne Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – бележка под линия 44 

Позиция на Съвета Изменение

____________________________ ____________________________

44. * OВ: Моля, въведете датата: осем
години след влизането в сила на 
настоящия регламент

44. * OВ: Моля, въведете датата: три
години от датата на прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 323
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6 

Позиция на Съвета Изменение

6. За да гарантира еднаквото прилагане 
на настоящия член, в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 46, параграф 2, Комисията приема 
подробни правила относно прилагането 
на параграфи 1,3 и 4 от настоящия член.

6. За да гарантира еднаквото прилагане 
на настоящия член, в съответствие с 
процедурата за разглеждане, посочена 
в член 46, параграф 2, Комисията 
приема актове за изпълнение, 
определящи подробни правила относно 
прилагането на параграфи 1,3 и 4 от 
настоящия член.

Or. en
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Изменение 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Позиция на Съвета Изменение

2a. Терминът „вегетариански” не 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

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 325
Holger Krahmer

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

Позиция на Съвета Изменение

2а.  Допълнителната доброволна 
информация за хранителните 
стойности за специфични целеви 
групи, например деца, продължава да 
бъде позволена, при положение че 
тези специфични препоръчителни 
стойности са научно доказани, не 
подвеждат потребителя и са в 
съответствие с общите условия, 
залегнали в настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

За продукти, насочени към деца или привлекателни за тях, е от по-голяма полза да се 
предоставя хранителна информация чрез референтните стойности за деца.

Изменение 326
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Без да се засяга член 38, държавите-
членки могат да приемат национални 
мерки по отношение на въпроси, по 
които настоящият регламент не 
предвижда конкретно хармонизиране, 
при условие че те не забраняват, не 
възпрепятстват и не ограничават 
свободното движение на стоки, 
които отговарят на изискванията на 
настоящия регламент.

2. В съответствие с параграф 1 от 
настоящия член държавите-членки се 
въздържат от определяне на 
изисквания, по-подробни от вече 
съдържащите се в настоящия 
регламент по отношение на 
етикетирането на хранителната 
информация.

Or. en

Обосновка

Предложението на Съвета би позволило на държавите-членки да приемат 
допълнителни задължителни изисквания за етикетирането. Тези разпоредби биха 
могли да доведат до множество допълнителни национални правила, които ще 
нарушат сериозно функционирането на вътрешния пазар и ще се окажат 
изключително трудоемки за прилагане от стопанските субекти. За тази цел в член 37 
се добавя нов параграф 2 в съответствие с действащото законодателство, както е 
предвидено в член 7, параграф 3 от Директива 90/496/ЕИО относно етикетирането за 
питателност на храните.

Изменение 327
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 
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Позиция на Съвета Изменение

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

2. Посредством параграф 1 държавите-
членки могат да въведат мерки относно 
задължителното посочване на страната 
на произход или мястото на произход на 
храните.

Or. it

Изменение 328
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

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

2. Посредством параграф 1 държавите-
членки могат да въведат мерки относно 
задължителното посочване на страната 
на произход или мястото на произход на 
храните, само когато има доказана 
връзка между някои качества на храната 
и нейния произход. Когато такива мерки 
се нотифицират на Комисията, 
държавите-членки показват, че
придаването на голямо значение на 
тази информация се признава в 
законодателството.

Or. it
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Изменение 329
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 42 - параграф 1 - встъпителна част 

Позиция на Съвета Изменение

1. Когато храните се предлагат за 
продажба на краен потребител или на 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане, или когато 
храните са опаковани в търговските 
помещения по искане на потребителя 
или са предварително опаковани за 
директна продажба,

1. Когато храните се предлагат за 
продажба на краен потребител или на 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане, или когато 
храните са опаковани в търговските 
помещения по искане на потребителя 
или са предварително опаковани за 
директна продажба,

a) 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 мерки, с които се 
въвежда изискване за предоставяне на 
някои или на всички данни или на 
елементи от тях.
Разпоредбата на настоящия параграф 
не се прилага за предоставяните от 
киносалоните кетъринг услуги, с 
изключение на МСП, когато храната 
се опакова на мястото на 
продажбата в стандартни опаковки с 
предварително определен обем и 
поради това крайното количество и 
съдържание на храната или 
напитката е определено и измеримо.

Or. en

Изменение 330
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква a 



PE460.950v01-00 134/175 AM\861438BG.doc

BG

Позиция на Съвета Изменение

a) предоставянето на данните, посочени 
в член 9, параграф 1, буква в), е 
задължително;

a) Държавите-членки могат да 
изискват предоставянето на данните, 
посочени в член 9, параграф 1, буква в);

Or. es

Изменение 331
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

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

Or. en

Обосновка

Както беше съгласувано на първото четене в Парламента, ключова обосновка на 
предложението за нов регламент е да укрепи вътрешния пазар и да улесни свободното 
движение на стоки.  Признато е, че националните закони за етикетирането могат да 
фрагментират единния пазар и затова те трябва да бъдат приемани само след 
прозрачен процес на контрол, т.е. същия, който се прилага за други национални 
законодателни предложения на вътрешния пазар.
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Изменение 332
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Заинтересованата държава-членка, 
която смята за необходимо да приеме 
ново законодателство в областта на 
информацията за храните, може да 
предприеме предвидените мерки не по-
рано от три месеца след 
нотифицирането по параграф 1, при 
условие че не е получила отрицателно 
становище от Комисията.

3. Заинтересованата държава-членка, 
която смята за необходимо да приеме 
ново законодателство в областта на 
информацията за храните, може да 
предприеме предвидените мерки не по-
рано от три месеца след 
нотифицирането по параграф 1.

Or. it

Изменение 333
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. Ако становището на Комисията е 
отрицателно и преди изтичането на 
срока, посочен в параграф 3 от 
настоящия член, Комисията започва 
процедурата по регулиране, предвидена 
в член 46, параграф 2, с оглед да
установи дали предвидените мерки 
могат да се приложат, чрез 
внасянето на съответни изменения, 
ако е необходимо.

4. Ако становището на Комисията е 
отрицателно и преди изтичането на 
срока, посочен в параграф 3 от 
настоящия член, Комисията започва 
процедурата по регулиране, предвидена 
в член 46, параграф 2, с оглед да
предложи считаните за уместни
изменения, ако е необходимо.

Or. it
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Изменение 334
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. Ако становището на Комисията е 
отрицателно и преди изтичането на 
срока, посочен в параграф 3 от 
настоящия член, Комисията започва 
процедурата по регулиране, предвидена 
в член 46, параграф 2, с оглед да 
установи дали предвидените мерки 
могат да се приложат, чрез внасянето на 
съответни изменения, ако е необходимо.

4. Ако становището на Комисията е 
отрицателно и преди изтичането на 
срока, посочен в параграф 3 от 
настоящия член, Комисията започва 
процедурата за разглеждане, 
предвидена в член 46, параграф 2, с 
оглед да установи дали предвидените 
мерки могат да се приложат, чрез 
внасянето на съответни изменения, ако е 
необходимо.

Or. en

Изменение 335
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 5 

Позиция на Съвета Изменение

5. Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 
1998 г. установяваща процедура за 
предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти 
и регламенти и правила относно 
услугите на информационното 
общество47 не се прилага по 
отношение на мерките, които 
попадат в обхвата на процедурата по 
нотифициране, определена в 
настоящия член.

заличава се

__________________
47. ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

Or. en
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Обосновка

Както беше съгласувано на първото четене в Парламента, ключова обосновка на 
предложението за нов регламент е да укрепи вътрешния пазар и да улесни свободното 
движение на стоки.  Признато е, че националните закони за етикетирането могат да 
фрагментират единния пазар и затова те трябва да бъдат приемани само след 
прозрачен процес на контрол, т.е. същия, който се прилага за други национални 
законодателни предложения на вътрешния пазар.

Изменение 336
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 44 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

За да се вземат предвид техническият 
прогрес, научното развитие, здравето на 
потребителите или потребностите на 
потребителите от информация и 
съгласно разпоредбите на член 10, 
параграф 2 и в член 21 параграф 2, 
относно измененията на приложения ІІ 
и ІІІ, Комисията може чрез делегирани 
актове в съответствие с член 49 и при 
спазване на условията, установени в 
членове 50 и 51, да изменя 
приложенията към настоящия 
регламент.

За да се вземат предвид техническият 
прогрес, научното развитие, здравето на 
потребителите или потребностите на 
потребителите от информация и 
съгласно разпоредбите на член 10, 
параграф 2 и в член 21 параграф 2, 
относно измененията на приложения ІІ 
и ІІІ, Комисията може чрез делегирани 
актове в съответствие с член 49 да 
изменя приложенията към настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 337
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 45 - параграф 1 - встъпителна част 

Позиция на Съвета Изменение

1. Без да се засяга параграф 2 от 
настоящия член, при упражняване на 
правомощията, които са й предоставени 
с настоящия регламент, за приемането 
на мерки в съответствие с процедурата

1. Без да се засяга параграф 2 от 
настоящия член, при упражняване на 
правомощията, които са й предоставени 
с настоящия регламент, за приемането 
на мерки чрез актове за изпълнение в 
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по регулиране, посочена в член 46, 
параграф 2, или чрез делегирани актове 
в съответствие с членове 49—52, 
Комисията:

съответствие с процедурата за 
разглеждане, посочена в член 46, 
параграф 2, или чрез делегирани актове 
в съответствие с член 49, Комисията:

Or. en

Изменение 338
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 46 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Комисията се подпомага от 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните.

1. Комисията се подпомага от 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните, 
създаден с член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002. Този 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 339
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 46 - параграф 2 - алинея 1 

Позиция на Съвета Изменение

При позоваване на настоящия параграф 
се прилагат членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/ЕО при спазване на 
разпоредбите на член 8 от него.

При позоваване на настоящия параграф 
се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Or. en
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Изменение 340
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 46 - параграф 2 - алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Срокът предвиден в член 5, параграф 6 
от Решение 1999/468/ЕО се определя 
на три месеца.

заличава се

Or. en

Изменение 341
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочени в член 10, параграф 2, 
член 12, параграф 3, член 13, 
параграф 5, член 19, параграф 2, 
член 21, параграф 2, член 23, 
параграф 2, член 29, параграф 6, 
член 30, параграф 2, член 35, параграф 4 
и член 44, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от …51. Комисията изготвя 
доклад относно делегираното 
правомощие най-късно шест месеца 
преди края на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощието се 
удължава автоматично за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или Съветът 
не го оттеглят в съответствие с 
член 50.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията
при условията, предвидени в 
настоящия член.

1a. Делегираните правомощия, 
посочени в член 10, параграф 2, член 12, 
параграф 3, член 13, параграф 5, 
член 19, параграф 2, член 21, 
параграф 2, член 23, параграф 2, 
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член 29, параграф 6, член 30, 
параграф 2, член 35, параграф 4 и 
член 44, за срок от пет години, считано 
от …*. Комисията изготвя доклад 
относно делегираното правомощие не 
по-късно от девет месеца преди края на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощието се удължава с мълчаливо 
съгласие за същия срок, освен ако 
Европейският парламент или Съветът се 
противопоставят на такова 
удължение не по-късно от три месеца 
преди края на всеки от сроковете.

1б. Делегираните правомощия по 
член 10, параграф 2, член 12, 
параграф 3, член 13, параграф 5, 
член 19, параграф 2, член 21, 
параграф 2, член 23, параграф 2, 
член 29, параграф 6, член 30, 
параграф 2, член 35, параграф 4 и 
член 44 могат по всяко време да бъдат 
отменени от Европейския парламент 
или Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратяват 
делегираните правомощия, посочени в 
това решение. Решението влиза в 
сила в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
него. То не засяга действителността 
на никой от делегираните актове, 
които вече са в сила.

Or. en

Изменение 342
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията съгласно условията по 

3. Делегиран акт, приет съгласно член 
10, параграф 2, член 12, параграф 3, 
член 13, параграф 5, член 19, параграф 
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членове 50 и 51. 2, член 21, параграф 2, член 21, 
параграф 2, член 23, параграф 2, член 
29, параграф 6у член 30, параграф 2, 
член 35, параграф 4 и член 44 влиза в 
сила само в случай, че нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения в 
срок от два месеца от уведомлението 
до тях за съответния акт, или ако 
преди този срок Европейският 
парламент и Съветът съвместно са 
уведомили Комисията, че са решили 
да не повдигат възражения. Този срок 
се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 343
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. Когато, в случай на възникване на 
нов сериозен риск за човешкото 
здраве, императивните съображения 
за спешност налагат това, 
предвидената в член 52 процедура се 
прилага за делегираните актове, 
приети съгласно член 10, параграф 2 и 
член 21, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 344
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 50 
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Позиция на Съвета Изменение

Оттегляне на делегирането заличава се
1. Правомощието за приемане на 
делегирани актове, посочено в член 10, 
параграф 2, член 12, параграф 3, 
член 13, параграф 5, член 19, 
параграф 2, член 21, параграф 2, 
член 23, параграф 2, член 29, 
параграф 6, член 30, параграф 2, 
член 35, параграф 4 и член 44, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощие, полага 
усилия да информира другата 
институция и Комисията в разумен 
срок преди вземането на окончателно 
решение, като посочва делегираното 
правомощие, което може да бъде 
оттеглено, както и евентуалните 
причини за оттеглянето.
3. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в същото 
решение. Решението поражда 
действие незабавно или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила. Решението се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 345
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 51 
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Позиция на Съвета Изменение

Възражения срещу делегираните 
актове

заличава се

1. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в срок от два месеца от 
датата на нотификацията. По 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
може да бъде удължен с два месеца.
2. Ако при изтичането на посочения в 
параграф 1 срок нито Европейският 
парламент, нито Съветът са 
възразили срещу делегирания акт, той 
се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако Европейският парламент и 
Съветът са информирали Комисията 
за намерението си да не повдигат 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегиран 
акт в срока, посочен в параграф 1, той 
не влиза в сила. Институцията, 
която повдига възражение, посочва 
основанията за това възражение 
срещу делегирания акт.

Or. en

Изменение 346
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 52 - параграф 1 
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Позиция на Съвета Изменение

1. Делегирани актове, приети съгласно 
настоящия член, влизат в сила 
незабавно и се прилагат, докато не бъде 
направено възражение в съответствие с 
параграф 3.

1. Делегирани актове, приети съгласно 
настоящия член, влизат в сила 
незабавно и се прилагат, докато не бъде 
направено възражение в съответствие с 
параграф 2. В нотифицирането за 
делегиран акт до Европейския 
парламент и Съвета се посочват 
причините, поради които е 
използвана процедурата по спешност.

Or. en

Изменение 347
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 52 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. В нотификацията до Европейския 
парламент и до Съвета за делегиран 
акт, приет съгласно настоящия член, 
се посочват причините за използване 
на процедурата по спешност.

2. Или Европейският парламент, или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в съответствие с 
процедурата, посочена в член 49, 
параграф 5. В такъв случай 
Комисията отменя акта незабавно 
след нотифициране на решението за 
възражение от Европейския парламент
или от Съвета.

Or. en

Изменение 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 54 - параграф 1 - алинея 2 

Позиция на Съвета Изменение

Храните, пуснати на пазара или заличава се
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етикетирани преди …54** , които не 
отговарят на изискванията, 
установени в член 9, параграф 1, 
точка 1, могат да бъдат предлагани 
на пазара до изчерпване на 
наличностите.
__________________
54. ***OВ: Моля, въведете датата:
първия ден от месеца, пет години след 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Тригодишен преходен период е достатъчен. Няма причина преходният период за 
изискването за обявяване на хранителната стойност да бъде по-дълъг, отколкото за 
цялата останала хранителна информация.

Изменение 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 54 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Между …55 …56 когато обявяването 
на хранителната стойност е 
доброволно, то съответства на 
членове 29— 34.

заличава се

__________________
55. OВ: Моля, въведете датата: 
първия ден от месеца, три години след 
влизане в сила на настоящия 
регламент.
56. OВ: Моля, въведете датата: 
първия ден от месеца, пет години след 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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Обосновка

Не е необходимо вече.

Изменение 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 55 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

Прилага се от …*, с изключение на 
член 9, параграф 1, точка 1, която се 
прилага от …**.

Прилага се от ...*.

________________________ ________________________
* OВ: Моля, въведете датата: първия ден 
от месеца, три години след влизане в 
сила на настоящия регламент.

* OВ: Моля, въведете датата: първия ден 
от месеца, три години след влизане в 
сила на настоящия регламент.

** OВ: Моля, въведете датата: първия 
ден от месеца, пет години след 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка
Тригодишен преходен период е достатъчен и няма причина да се предвижда 
преходният период за изискването за обявяване на хранителната стойност да бъде 
по-дълъг.

Изменение 351
Chris Davies

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. „обявяване на хранителната 
стойност“ или „етикетиране на 
хранителна информация“ означава 
информация, състояща се от:

„1. обявяване на хранителната 
стойност“ или „етикетиране на 
хранителна информация“ означава 
информация, посочваща:

a) енергийната стойност; или a) енергийната стойност; или

б) енергийната стойност и едно или 
повече от следните хранителни 

б) енергийната стойност и едно или 
повече от следните хранителни 
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вещества и техните специално 
посочени компоненти:

вещества и техните компоненти:

- мазнини (наситени мастни киселини, 
транс мастни киселини, мононенаситени 
мастни киселини, полиненаситени 
мастни киселини);

- мазнини (наситени мастни киселини, 
транс мастни киселини, мононенаситени 
мастни киселини, полиненаситени 
мастни киселини);

- въглехидрати (захари, полиоли, 
скорбяла),

- въглехидрати (захари, полиоли, 
скорбяла),

- сол - сол
- фибри; - фибри;

- протеини; - протеини;
- витамини или минерали , изброени в 
приложение XIII, част А, точка 1, и 
налични в значителни количества, както 
е определено в приложение ХІII, част А, 
точка 2.

- витамини или минерали , изброени в 
приложение XIII, част А, точка 1, и 
налични в значителни количества, както 
е определено в приложение ХІII, част А, 
точка 2.

Or. en

Изменение 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – таблица – точка -1 (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

-1. ХРАНА, СЪДЪРЖАЩА ГЛУТАМИНОВА КИСЕЛИНА 
ИЛИ НЕЙНИТЕ СОЛИ
Храни, съдържащи една 
или повече от 
хранителните добавки 
E620, E621, E622, E623, 
E624 и E 625.

„съдържа овкусител“

Or. en

Обосновка

Части от изменение 275 от първо четене
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Изменение 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

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

Позиция на Съвета Изменение

Месни продукти от специално клане
„Месо, получено чрез клане без 
зашеметяване“
1а.1 Месо и месни продукти от 
животни, които преди клането не са 
били зашеметени, т.е. са били 
заклани в съответствие с религиозни 
предписания.

Or. en

Изменение 354
Struan Stevenson

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

Позиция на Съвета Изменение

1a.  ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС 
СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ЖИВОТНИТЕ
1А.1 Хранителни 
продукти, съдържащи 
месо от животни, заклани 
по метода „халал“

„Този продукт е 
добит от животно, 
заклано по метода 
„халал““

1а.2 Хранителни 
продукти, съдържащи 
месо от животни, заклани 
по метода „Shechita“

„Този продукт е 
добит от животно, 
заклано по метода 
„Shechita““

Or. en
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 Изменение 355
Corinne Lepage, Антония Първанова

Предложение за регламент
Приложение III – таблица - точка 2.3 – дясна колона

Позиция на Съвета  Изменение

„съдържа източник на фенилаланин“ „съдържа аспартам (източник на 
фенилаланин; може да не е подходящо 
за бременни жени)“.

Or. fr

Изменение 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Позиция на Съвета Изменение

3a (нова) ХРАНИ, СЪДЪРЖАЩИ ГЛУТАМИНОВА 
КИСЕЛИНА ИЛИ НЕЙНИТЕ СОЛИ
Храни, съдържащи една 
или повече от 
хранителните добавки 
E620, E621, E622, E623, 
E624 и E 625

„съдържа 
повишаващи 
апетита съставки”

Or. en

Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Предложение за регламент
Приложение III – таблица – точка 4.2 
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Позиция на Съвета Изменение

Храни, различни от 
посочените в 
точка 4.1, в които 
кофеинът е добавен с 
хранителна или 
физиологична цел. 

„Добавен кофеин. 
Не се препоръчва за 
деца и бременни 
жени.“ в същото 
зрително поле, в 
което се съдържа 
наименованието на 
продукта, следвано 
от посочено в скоби 
съдържание на 
кофеин, изразено в 
mg в 100g/ml, в 
съответствие с 
член 13, параграф 1 
от настоящия 
регламент.

Други храни, различни 
напитки, в които 
кофеинът е добавен с 
хранителна или 
физиологична цел.

„Съдържа
кофеин. Не се 
препоръчва за 
деца и бременни 
жени.“ в същото 
зрително поле, в 
което се съдържа 
наименованието 
на продукта, 
следвано от 
посочено в скоби 
съдържание на 
кофеин, изразено 
в mg в 100g/ml, в 
съответствие с 
член 13, 
параграф 1 от 
настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Думата „съдържа“ би била технически по-подходяща, за да се избегнат 
законодателни празнини: например гуараната е добавка, която има естествено 
високо съдържание на кофеин и не би трябвало да се етикетира, ако се използва 
думата „добавен“. Също така напитки, съдържащи нива на кофеин, по-ниски от 150 
mg/l, добавен като аромат, не следва да се включват в разпоредбите за етикетиране 
по т. 4.2.

Изменение 358
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Приложение III – таблица – точка 4.2–лява колона

Позиция на Съвета Изменение

Храни, различни от 
посочените в точка 4.1, в 
които кофеинът е добавен с 

Други храни, различни от напитки, в които 
кофеинът е добавен с физиологична цел.
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хранителна или физиологична 
цел. 

Or. en

Обосновка

Части от изменение 275 от първо четене

Изменение 359
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Позиция на Съвета Изменение

5a . МЕСНИ ПРОДУКТИ ОТ СПЕЦИАЛНО КЛАНЕ
5а.1 Месо и месни 
продукти от животни, 
които преди клането не са 
били зашеметени, т.е. са 
били заклани в 
съответствие с 
религиозни предписания

„Месо, получено 
чрез клане без 
зашеметяване“

Or. en

Обосновка
Това изменение възстановява позицията на Европейския парламент от първо четене.

Изменение 360
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение ІV 

Позиция на Съвета Изменение

[целият текст на приложение IV] заличава се

Or. it
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Изменение 361
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Приложение V – точка 19 

Позиция на Съвета Изменение

19. Храни, доставяни директно от 
производителя в малки количества от 
продукта на крайния потребител или на 
местен търговец на дребно, снабдяващ 
директно крайния потребител.

19. Храни, доставяни директно от 
производителя в малки количества от 
продукта, включително ръчно 
изработени продукти, произведени от 
микропредприятия и местни 
търговци на дребно, на крайния 
потребител или на местен търговец на 
дребно, снабдяващ директно крайния 
потребител.

Or. de

Изменение 362
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Приложение V – точка 19 a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

19a. стъклени бутилки, на които е 
поставена незаличима маркировка.

Or. it

Обосновка
Вж. изменениуя 223 и 328 в позицията на Парламента на първо четене.

Изменение 363
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение V – точка 19 a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

19 a. занаятчийски изработени 
продукти;
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Or. en

Изменение 364
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Приложение V – точка 19 a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

19 a.  стъклени бутилки, на които е 
поставена незаличима маркировка.

Or. en

Обосновка

Бутилките, на които е поставена незаличима маркировка, са стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване и имат етикетиране, което е ецвано или 
гравирано директно върху стъклото. Предложението разшири задължителните 
данни за етикетирането на хранителната стойност, така че обхваща и такива 
бутилки с незаличима маркировка. Като се имат предвид стойността (приблизително 
60 млн. евро) и дългосрочната употреба (8-12 години) на наличните запаси от такива 
бутилки в ЕС, позицията на ЕП от първото четене (изменения 124 и 223) следва да 
бъде подкрепена, за да се освободят такива бутилки от задължението на 
етикетиране на хранителната стойност.

Изменение 365
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 1 a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

1a  Наименованието на храната върху 
етикета на всеки месен продукт, 
който е във вид на парчета месо, 
големи парчета месо (бут, плешка), 
ивици, порция месо, кланичен труп 
или във вид на обработено месо, 
включва указание за:
a) всяка добавена съставка с различен 
животински произход от останалата 
част от месото; както и
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б) добавена вода при следните 
обстоятелства:
- в случай на готвено и неготвено месо 
или готвено консервирано месо, 
каквато и да е добавена вода, 
представляваща повече от 5 % от 
теглото на продукта;
- в случай на неготвено обработено 
месо, каквато и да е добавена вода, 
представляваща повече от 10 % от 
теглото на продукта.
Наименованието на храната върху 
етикета на всеки рибен продукт, 
който е във вид на парче, филе, ивица 
или порция риба, включва указание за:
a) всяка добавена съставка от 
зеленчуков произход и от животински 
произход, освен от риба; както и
б) добавена вода, представляваща 
повече от 5 % от теглото на 
продукта.

Or. en

Изменение 366
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Наименованието на храната включва 
или се съпровожда от данни относно 
физичното състояние на храната или 
специфичната обработка, на която е 
била подложена (например на прах, 
лиофилизирана, бързо замразена, 
концентрирана, пушена) във всички 
случаи, когато пропускането на тази 
информация може да заблуди купувача.

1. Наименованието на храната включва 
или се съпровожда от данни относно 
физичното състояние на храната или 
специфичната обработка, на която е 
била подложена (например на прах,
повторно замразена, лиофилизирана,
дълбоко замразена, бързо замразена,
размразена, концентрирана, пушена) 
във всички случаи, когато пропускането 
на тази информация може да заблуди
при покупката.
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Or. en

Изменение 367
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Наименованието на храната включва 
или се съпровожда от данни относно 
физичното състояние на храната или 
специфичната обработка, на която е 
била подложена (например на прах, 
лиофилизирана, бързо замразена, 
концентрирана, пушена) във всички 
случаи, когато пропускането на тази 
информация може да заблуди купувача.

1. Наименованието на храната включва 
или се съпровожда от данни относно 
физичното състояние на храната или 
специфичната обработка, на която е 
била подложена (например на прах, 
лиофилизирана, повторно замразена,
бързо замразена, размразена,
концентрирана, пушена) във всички 
случаи, когато пропускането на тази 
информация може да заблуди купувача.

Or. en

Изменение 368
János Áder

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Наименованието на храната включва 
или се съпровожда от данни относно 
физичното състояние на храната или 
специфичната обработка, на която е 
била подложена (например на прах, 
лиофилизирана, бързо замразена, 
концентрирана, пушена) във всички 
случаи, когато пропускането на тази 
информация може да заблуди купувача.

1. Наименованието на храната включва 
или се съпровожда от данни относно 
физичното състояние на храната или 
специфичната обработка, на която е 
била подложена (например на прах,
повторно замразена, лиофилизирана, 
бързо замразена, концентрирана, 
пушена) във всички случаи, когато 
пропускането на тази информация може 
да заблуди купувача..

Or. en
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Изменение 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Наименованието на храната включва 
или се съпровожда от данни относно 
физичното състояние на храната или 
специфичната обработка, на която е 
била подложена (например на прах, 
лиофилизирана, бързо замразена, 
концентрирана, пушена) във всички 
случаи, когато пропускането на тази 
информация може да заблуди купувача.

1. Наименованието на храната включва 
или се съпровожда от данни относно 
физичното състояние на храната или 
специфичната обработка, на която е 
била подложена (например на прах, 
лиофилизирана, бързо замразена, 
концентрирана, пушена, обезмирисена) 
във всички случаи, когато пропускането 
на тази информация може да заблуди 
купувача.

Or. it

Изменение 370
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се 
продават размразени, 
наименованието на храната се 
придружава от обозначение 
„размразена“.

заличава се

Or. en

Изменение 371
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 
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Позиция на Съвета Изменение

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се 
продават размразени, 
наименованието на храната се 
придружава от обозначение 
„размразена“.

заличава се

Or. en

Изменение 372
James Nicholson

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се 
продават размразени, 
наименованието на храната се 
придружава от обозначение 
„размразена“.

2. заличава се

Or. en

Изменение 373
Renate Sommer

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се 
продават размразени, 
наименованието на храната се 
придружава от обозначение 
„размразена“.

заличава се
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Or. en

Изменение 374
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, наименованието на храната 
се придружава от обозначение 
„размразена“.

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, наименованието на храната 
се придружава от обозначение 
„размразена“, когато 
необозначаването би довело до 
заблуда.

Or. en

Обосновка

Потребителите следва да разполагат с информация относно процесите, използвани 
върху тяхната храна, когато обратното би ги заблудило относно естеството на 
храната. Процесът замразяване се използва в хранителната промишленост за набор 
от функции, включително съхраняване и подпомагане на нарязването на продукта. За 
да се гарантира, че потребителите получават смислена информация, е важно да се 
уточнява кога са приложими тези разпоредби. Те следва да се съсредоточават върху 
интереса на потребителя и предоставянето на информация, която би попречила на 
заблуждаването на потребителите.

Изменение 375
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, наименованието на храната 
се придружава от обозначение 
„размразена“.

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, наименованието на храната 
се придружава от обозначение 
„размразена“, освен ако продуктът е 
подходящ за повторно замразяване.
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Or. en

Обосновка

Потребителите следва да разполагат с информация относно процесите, използвани 
върху тяхната храна, когато обратното би ги заблудило относно цялостта на 
храната. Процесът замразяване се използва в хранителната промишленост за набор 
от функции, включително транспортиране и съхраняване, както и за подпомагане на 
нарязването на продукта. За да се гарантира, че потребителите получават смислена 
информация, е важно да се уточнява кога са приложими тези разпоредби. Те следва да 
се съсредоточават върху случаи, когато информацията е от практическа полза за 
потребителя, например в случаи, когато повторното замразяване е неподходящо, тъй 
като би застрашило качеството или безопасността на продукта.

Изменение 376
Nessa Childers

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, наименованието на храната 
се придружава от обозначение 
„размразена“.

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, когато е налице 
установим здравен риск, 
наименованието на храната се 
придружава от обозначение 
„размразена“.

Or. en

Изменение 377
James Nicholson

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, наименованието на храната 
се придружава от обозначение 
„размразена“.

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, когато е налице установен 
здравен риск, наименованието на 
храната се придружава от обозначение 
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„размразена“.

Or. en

Изменение 378
Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, наименованието на храната 
се придружава от обозначение 
„размразена“.

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, наименованието на храната 
се придружава от обозначение 
„размразена“, освен ако храната е 
подходяща за повторно замразяване.

Or. en

Изменение 379
Esther de Lange

Предложение за регламент
Приложение VI– точка 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, наименованието на храната 
се придружава от обозначение 
„размразена“.

2. При храни, които са били замразени 
преди продажбата и които се продават 
размразени, наименованието на храната 
се придружава от обозначение 
„размразена“, освен ако храната е 
подходяща за повторно замразяване.

Or. en

Обосновка

Когато няма съображения за безопасност на храната при повторно замразяване на 
размразен вече продукт, обозначението „размразена“ не следва да бъде 
задължително.
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Изменение 380
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

2a. Когато храните, включени в точка 
2, се състоят от повече от една 
съставка, обозначението се изисква 
единствено ако целият продукт е бил 
замразен преди продажбата му на 
крайния потребител.

Or. en

Обосновка

Потребителите следва да разполагат с информация относно процесите, използвани 
върху тяхната храна, когато обратното би ги заблудило относно естеството на 
храната. Процесът замразяване се използва в хранителната промишленост за набор 
от функции, включително съхраняване и подпомагане на нарязването на продукта. За 
да се гарантира, че потребителите получават смислена информация, е важно да се 
уточнява кога са приложими тези разпоредби. Те следва да се съсредоточават върху 
интереса на потребителя и предоставянето на информация, която би попречила на 
заблуждаването на потребителите.

Изменение 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 2 a (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

Част Бa – СПЕЦИФИЧНИ
ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО 
ОБОЗНАЧАВАНЕТО НА КОЛБАСНИ 
ОБВИВКИ
В списъка на съставките обвивката 
на колбаса се посочва, както следва:
„обвивка с естествен произход“, 
когато обвивката, използвана за 
производство на колбаса, е получена 
от стомашния тракт на 
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чифтокопитни животни;
„изкуствена обвивка“ във всички 
останали случаи.
Ако дадена изкуствена обвивка не е 
ядивна, тя трябва да бъде обозначена 
като такава.

Or. de

Изменение 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 4 

Позиция на Съвета Изменение

4. При храни, в които компонент или 
съставка, които според очакванията на 
потребителите са естествено 
присъстващи или обичайно използвани, 
са заменени с различен компонент или 
съставка, върху етикета фигурира, освен 
списъкът на съставките, ясно
обозначение на компонента или 
съставката, които са използвани 
като частични или пълни 
заместители.

4. При храни, в които компонент или 
съставка, които според очакванията на 
потребителите са естествено 
присъстващи или обичайно използвани, 
са заменени с различен компонент или 
съставка, върху етикета фигурира, освен 
списъкът на съставките, и по ясно
различим начин, едно от следните 
обозначения:

a) „[обозначение на храната], 
произведено с [обозначение на 
компонента или съставката, 
използвани като заместители] 
вместо с [обозначение на заменената 
съставка]“ или
б) „[обозначение на храната] със 
заместител на [обозначение на 
заменената съставка]“ или 
„[обозначение на храната] с 
имитация на [обозначение на 
заменената съставка]“.

Or. de
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Обосновка

Формулировката, предложена от Съвета, би могла да накара производителите на 
храни да включват дълги и пространни описания на заместителите в етикетирането 
на своите продукти. В името на по-добрата защита на потребителите е от 
съществено значение етикетирането да бъде ясно и разбираемо, като предава 
директно необходимата на потребителя информация, за да може той да взема 
информирани решения за покупка.

Изменение 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Позиция на Съвета Изменение

4 a. 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 
(бут, плешка), ивици, порция месо или 
кланичен труп, и за рибни продукти.

Or. en

Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 4 б (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

4б  Наименованието на храната върху 
етикета на всеки месен продукт, 
който е във вид на парчета месо, 
големи парчета месо (бут, плешка), 
ивици, порция месо, кланичен труп 
или във вид на обработено месо, 
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включва указание за:
a) всяка добавена съставка с различен 
животински произход от останалата 
част от месото; както и
б) добавена вода при следните 
обстоятелства:
- в случай на готвено и неготвено месо 
или готвено обработено месо, 
каквато и да било добавена вода, 
представляваща повече от 5 % от 
теглото на продукта;
- в случай на неготвено обработено 
месо, каквато и да е добавена вода, 
представляваща повече от 10 % от 
теглото на продукта.

Or. en

Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение VI – точка 4 в (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

4в Наименованието на храната върху 
етикета на всеки рибен продукт, 
който е във вид на парче, филе, ивица 
или порция риба, включва указание за:
a) всяка добавена съставка от 
зеленчуков произход и от животински 
произход, освен от риба; както и
б) добавена вода, представляваща 
повече от 5 % от теглото на 
продукта.

Or. en
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Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 386
Andrés Perello Rodríguez

Предложение за регламент
Приложение VII – Част Б – таблица – точка 1 – дясна колона – първи параграф

Позиция на Съвета Изменение

„Масло“ наред с „Масло“ наред с

- прилагателното „растителни“ или 
„от животински произход“ според 
случая, или

- определението „от животински 
произход“ (или с посочване на 
специфичния му животински 
произход) или, според случая,

- посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

- посочване на специфичния им 
растителен произход.

Or. es

Обосновка
Вж. изменение 263 от първо четене.

Изменение 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Приложение VII – Part Б – таблица –точка 1 – дясна колона –първи параграф

Позиция на Съвета Изменение

„Масло“ наред с „Масло“, наред с определението „от 
животински произход“ (или с 
посочване на специфичния му 
животински произход) или, според 
случая, с посочване на специфичния им 
растителен произход

- прилагателното „растителни“ или 
„от животински произход“ според 
случая, или

В случаите, когато не може да бъде 
изключено наличието на определени 
растителни масла, е необходимо 
уточнението „Може да съдържа…”.

- посочване на специфичния им 
растителен или животински произход
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Or. en

Изменение 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Предложение за регламент
Приложение VII – Част Б – таблица –точка 1 – дясна колона –първи параграф

Позиция на Съвета Изменение

„Масло“ наред с „Масло“, наред с определението „от 
животински произход“ (или с посочване 
на специфичния му животински 
произход)  според случая, или с 
посочване на специфичния му 
растителен произход

- прилагателното „растителни“ или
„от животински произход“ според 
случая, или

В случаите, когато не може да бъде 
изключено наличието на определени 
растителни масла, е необходимо 
уточнението „Може да съдържа…”.

- посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

Or. en

Обосновка
Това изменение възстановява позицията на Парламента от първо четене. 
Изменение 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение VII – Част Б – таблица –точка 1 – дясна колона –втори параграф

Позиция на Съвета Изменение

Прилагателното напълно или частично 
хидрогенирано, според случая, трябва 
да съпровожда обозначението 
хидрогенирано масло, освен ако 
количеството наситени мастни 
киселини и транс мастни киселини не 
е включено в обявената хранителна 
стойност.

Прилагателното напълно или частично 
хидрогенирано, според случая, трябва 
да съпровожда обозначението 
хидрогенирано масло.

Or. en
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Обосновка

Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 390
Andrés Perello Rodríguez

Предложение за регламент
Приложение VII – Част Б – таблица – точка 2 – дясна колона – първи параграф

Позиция на Съвета Изменение

„Мазнини“ наред с „Мазнини“ наред с посочване на 
специфичния им растителен или 
животински произход.

- прилагателното „растителни“ или 
„от животински произход“ според 
случая, или
посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

Or. es

Обосновка

Вж. изменение 279 от първо четене.

Изменение 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение VII –Част Б – таблица – точка 2 – дясна колона –първи параграф

Позиция на Съвета Изменение

„Мазнини“ наред с „Мазнини“ наред с посочване на 
специфичния им растителен или 
животински произход.

- прилагателното „растителни“ или 
„от животински произход“ според 
случая, или
- посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

Or. en
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Обосновка
Позиция на ЕП на първо четене.

Изменение 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Приложение VII –Част Б – таблица – точка 15a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

15a Естествени 
екстракти от 
плодове, зеленчуци и 
ядивни растения, 
съответно части от 
растения, получени с 
помощта на 
механично-физични 
процеси и 
употребявани в 
концентриран вид за 
оцветяване на 
храните. 

„Хранителен оцветител“

Or. en

Обосновка

Храните с оцветяващи свойства се използват при производството на други храни 
като съставка за оцветяване. С помощта на посочването на понятието в списъка на 
съставките за потребителя става разбираема неговата оцветяваща функция. Тъй 
като в законодателството на Общността не се предвижда задължение за 
предоставяне на информация за храни с оцветяващо действие, е целесъобразна 
замяната на специфичното посочване с посочването на определена категория.

Изменение 393
Esther de Lange

Предложение за регламент
Приложение VII –Част В – списък

Позиция на Съвета Изменение

Киселина Киселина
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Регулатор на киселинността Регулатор на киселинността

Антислепващ агент Антислепващ агент

Антипенител Антипенител

Антиоксидант Антиоксидант

Пълнител Пълнител

Оцветител Оцветител

Емулгатор Емулгатор

Емулгаторни соли1
Емулгаторни соли1

Ензими*

Втвърдител Втвърдител

Овкусител Овкусител

Агент за обработка на брашното Агент за обработка на брашното

Пенители Пенители

Желиращ агент Желиращ агент

Глазиращ агент Глазиращ агент

Влагозадържащ агент Влагозадържащ агент

Модифицирано нишесте2 Модифицирано нишесте2

Консервант Консервант

Опаковъчен газ Опаковъчен газ

Набухвател Набухвател

Комплексообразуватели Комплексообразуватели

Стабилизатор Стабилизатор

Подсладител Подсладител
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Сгъстител Сгъстител
_________________ _________________

Само за преработени сирена и продукти 
на основата на преработени сирена. 

Само за преработени сирена и продукти 
на основата на преработени сирена. 

2 Не се изисква посочването на 
конкретното наименование или Е-
номер.

2 Не се изисква посочването на 
конкретното наименование или Е-
номер.

* Не се изисква посочването на 
конкретното наименование или ЕО-
номер.

* Не се изисква посочването на 
конкретното наименование или ЕО-
номер.

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 394
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Приложение VII –Част Г – точка 1 

Позиция на Съвета Изменение

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

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

- „ароматизанти“;
или с по-конкретно наименование или 
описание на ароматизанта, ако 
ароматизиращият компонент 
съдържа ароматизанти, определени в 
член 3, параграф 2, букви б), в), г), д), 
е), ж) и з) от Регламент (ЕО) 
№ 1334/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
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декември 2008 г. относно 
ароматизантите и определени 
хранителни съставки с ароматични 
свойства за влагане във или върху 
храни (*);
- „пушилен(и) ароматизант(и)”, или 
„пушилен(и) ароматизант(и), 
произведени от „храна(и) или 
категория храна или източник(ци) на 
храна” (напр. пушилен ароматизант, 
произведен от бук), ако 
ароматизиращият компонент 
съдържа ароматизанти, определени в 
член 3, параграф 2, буква е) от 
Регламент (EО) № 1334/2008 и 
придава пушен аромат на храната.

Or. en

Изменение 395
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Приложение VII –Част Г – точка 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Думата „натурален“ или друга 
еднозначна дума, може да се използва 
единствено за ароматизанти, при 
които ароматичният компонент 
съдържа изключително ароматични 
вещества, определени в член 3, 
параграф 2, буква б) от Регламент (EО) 
№ 1334/2008, и/или ароматични 
препарати, определени в член 3, 
параграф 2, буква г) от посочения 
регламент.

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

Or. en
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Изменение 396
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Приложение VII –Част Г – точка 4 

Позиция на Съвета Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да бъде съгласуван с промените, въведени с Регламент (EО) 
№ 1334/2008, който установява правила за обозначаването на ароматизанти.  
Въпреки това термини като „Естествен аромат на ягода с други естествени 
аромати” са дълги.  Параграф 3 от изменението би позволил гъвкавост на 
производителите.

Изменение 397
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Приложение IX – точка 1 вa (нова) 

Позиция на Съвета Изменение

1вa храни, попадащи в обхвата на 
национални мерки, освобождаващи 
опаковки, равни или по-малки от 50 g.

Or. en
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Обосновка

В целия ЕС много държави-членки са разработили собствени правила относно 
изискванията за минимално нетно тегло за всякакъв брой храни, особено за 
сладкарските продукти.  Изменението на регламента, така че да изисква деклариране 
на нетното тегло, би било истинско бреме за малките предприятия, продаващи тези 
стоки, без каквато и да е полза за потребителите.  За да не се увеличава бремето 
върху тези промишлености, засегнати от промените в регламента, следва 
дерогацията от тези изисквания да продължи.

Изменение 398
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение XІ 

Позиция на Съвета Изменение

[целият текст на приложение ХІ] заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изменението към член 25, параграф 2, буква б).

Изменение 399
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Приложение XI – заглавие 1 

Позиция на Съвета Изменение

ВИДОВЕ МЕСО, ЗА КОИТО Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОСОЧИ 
СТРАНА НА ПРОИЗХОД ИЛИ 
МЯСТО НА ПРОИЗХОД

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изменението към член 25, параграф 2, буква б).
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Изменение 400
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Приложение XIII – раздел 1 – заглавие 

Позиция на Съвета Изменение

РЕФЕРЕНТНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА 
ПРИЕМ ЗА ВИТАМИНИ И 
МИНЕРАЛИ (ВЪЗРАСТНИ)

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

Or. en

Обосновка

Изменение, прието от Парламента на първо четене (изменение 242)

Изменение 401
Esther de Lange

Предложение за регламент
Приложение XIII – точка 2 – параграф 1 – тире 3 

Позиция на Съвета Изменение

– 15 % на порция от хранителните 
референтни стойности, посочени в 
точка 1, ако опаковката съдържа само 
една порция.

- 5 % на порция от хранителните 
референтни стойности, посочени в 
точка 1, ако опаковката съдържа само 
една порция.

- 5% от референтния дневен прием на 
100kcal в случая на продукти, 
различни от напитки.

Or. en

Обосновка

Съгласно това предложение, по отношение на храни, които са богати на вода, и/или 
храни с ниска енергийна стойност няма да бъде позволено да се посочва 
съдържанието на витамини и минерали. Това не е в съответствие с изискванията за 
етикетиране на CODEX ALIMENTARIUS, където съществува възможност за връзка 
между процентно съдържание и kcal. Поради изключването на тази връзка (5% от 
референтния дневен прием) за 100kcal за много плодове, зеленчуци или млечни 
продукти не може да се обявява тяхното съдържание на хранителни микроелементи 
(„източник на“ витамини и минерали), тъй като те са богати на вода.
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Изменение 402
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Приложение XV – параграф 1 – уводна част 

Позиция на Съвета Изменение

Мерните единици, които следва да се 
използват при обявяването на 
енергийната стойност (килоджаули (kJ) 
и килокалории (kcal) и теглото (грамове
(g), милиграми (mg), и микрограми
(μg)), и редът на представяне на 
информацията, когато е уместно, са
следните:

Мерните единици, които следва да се 
използват при обявяването на 
енергийната стойност (килокалории
(kcal) и теглото (грамове (g), милиграми
(mg), и микрограми (μg)), и редът на 
представяне на информацията, когато е 
уместно, са следните:

Or. en

Обосновка

Както беше договорено на първото четене в Парламента, предложеният нов 
регламент е предназначен да подобри информирането на потребителите.  Тъй като 
калориите са най-разбираемата мярка и се приема, че много потребители вече 
срещат затруднения при разбирането на информацията върху етикетите, 
включително свързаната с хранителната стойност, използването на kJ е излишно и 
потенциално непродуктивно.

</RepeatBlock-Amend>


