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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно предложението за регламент относно 
предоставянето на информация за храните на потребителите
(17602/1/2010 – C7 – 2008/0028(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (17602/1/2010, C7-
0000/2011),

– като взе предвид позицията си на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0040),

– като взе предвид ангажиментите, поети от Комисията на пленарното заседание на 
Парламента на … март 2011 г. – да включи позицията на Парламента на второ 
четене, и от Съвета, с писмо от …  март 2011 г. – да одобри позицията в 
съответствие с член 294, параграф 8, буква а) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 66 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2. одобрява декларацията, приложена към настоящата резолюция;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Позиция на Съвета
Съображение 2

Позиция на Съвета Изменение

(2) Свободното движение на безопасна (2) Свободното движение на безопасни 

                                               
1 OJ .................................
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и здравословна храна представлява 
съществен аспект на вътрешния пазар и 
значително допринася за здравето и 
благосъстоянието на гражданите и за 
техните социални и икономически 
интереси.

храни представлява съществен аспект 
на вътрешния пазар и значително 
допринася за здравето и 
благосъстоянието на гражданите и за 
техните социални и икономически 
интереси. Настоящият регламент 
служи както на интересите на 
вътрешния пазар, като опростява 
законодателството, гарантира 
правна сигурност и намалява 
административната тежест, така и 
на интересите на гражданите, като 
предвижда ясно, разбираемо и 
четливо задължително етикетиране 
на храните.

Or. en

Изменение 2

Позиция на Съвета
Съображение 10

Позиция на Съвета Изменение

(10) Връзката между хранителен режим 
и здраве, както и изборът на подходящ 
хранителен режим, съобразен с 
индивидуалните потребности, са 
въпроси от обществен интерес. 
Бялата книга на Комисията от 30 май 
2007 г. относно стратегия за Европа по 
отношение на храненето, наднорменото 
тегло и здравословните проблеми, 
свързани със затлъстяването („Бялата 
книга на Комисията”), отбелязва, че 
етикетирането на хранителната 
информация е важно средство за 
информиране на потребителите относно 
състава на храните и за подпомагането 
им да направят информиран избор. В 
съобщението на Комисията от 13 
март 2007 г., озаглавено "Стратегия на 
ЕС за политика за защита на 
потребителите 2007—2013 г. -
увеличаване на правата на 
потребителите, повишаване на 

(10) Връзката между хранителен режим 
и здраве, както и изборът на подходящ 
хранителен режим, съобразен с 
индивидуалните потребности, 
представляват интерес за широката 
общественост. Бялата книга на 
Комисията от 30 май 2007 г. относно 
стратегия за Европа по отношение на 
храненето, наднорменото тегло и 
здравословните проблеми, свързани със 
затлъстяването, („Бялата книга на 
Комисията”), отбелязва, че 
етикетирането за хранителната 
информация е един от методите за 
информиране на потребителите относно 
състава на храните и подпомагането им 
да направят информиран избор.
Образователните и 
информационните кампании са 
важен инструмент за подобряване на 
разбираемостта на информацията 
относно храните за потребителите. 
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тяхното благосъстояние, осигуряване 
на ефективната им защита" се 
подчертава, че възможността 
потребителите да направят информиран 
избор е от съществено значение както за 
ефективната конкуренция, така и за 
благосъстоянието на потребителите. 
Познаването на основните принципи на 
хранене и подходящата хранителна 
информация биха допринесли 
значително за даването на възможност 
на потребителя да направи такъв 
информиран избор.

В стратегията за политика за защита на 
потребителите 2007-2013 г. на Съюза се 
подчертава, че възможността 
потребителите да направят информиран 
избор е от съществено значение както за 
ефективната конкуренция, така и за 
благосъстоянието на потребителите.
Познаването на основните принципи на 
хранене и подходящата хранителна 
информация биха допринесли 
значително за даването на възможност 
на потребителя да направи такъв 
информиран избор. Освен това е 
разумно и правилно потребителите в 
държавите-членки да могат да се 
обърнат към неутрален източник на 
информация за получаване на 
разяснения относно свои въпроси, 
свързани с храненето. Във връзка с 
това държавите-членки следва да 
създадат съответните „горещи 
линии”, за чието финансиране би 
могъл да допринесе секторът на 
храните.

Or. en

Изменение 3

Позиция на Съвета
Съображение 11

Позиция на Съвета Изменение

(11) С оглед на повишаване на правната 
сигурност и гарантиране на 
рационалност и последователност в 
прилагането е целесъобразно 
директиви 90/496/ЕИО и 2000/13/ЕО да 
бъдат отменени и заменени с единен 
регламент, който да гарантира 
сигурност за потребителите и 
индустрията и да намали 
административната тежест.

(11) С оглед на повишаване на правната 
сигурност и гарантиране на 
рационалност и последователност в 
прилагането е целесъобразно 
директиви 90/496/ЕИО и 2000/13/ЕО да 
бъдат отменени и заменени с единен 
регламент, който да гарантира 
сигурност за потребителите и 
заинтересованите страни и да намали 
административната тежест.

Or. en
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Изменение 4

Позиция на Съвета
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 следва да се 
прилагат само за предприятия, чието 
естество на работа включва известна 
последователност на действията и 
известна степен на организираност. 
Дейности като еднократно доставяне
на хранителни продукти, сервиране 
или продажба на храни, 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 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 5

Позиция на Съвета
Съображение 15 a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(15a) За да се избегне прекомерна 
тежест, малките предприятия в 
традиционния сектор на 
производството на храни и в 
търговията на дребно с храни, 
включително и заведенията за 
обществено хранене, следва да бъдат 
освободени от изискванията за 
етикетиране, както и неопакованите 
предварително продукти.
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Or. en

Изменение 6

Позиция на Съвета
Съображение 17

Позиция на Съвета Изменение

(17) Основното съображение по 
отношение на изискването за 
задължителна информация за храните 
следва да позволи на потребителите да 
идентифицират и използват 
правилно храните, и да направят 
избор, който е съобразен с 
индивидуалните потребности на 
хранителния им режим. За тази цел 
стопанските субекти следва да направят 
тази информация по-лесно достъпна за 
хората със зрителни увреждания.

(17) Целта на изискването за 
задължителна информация за храните е 
да се позволи на потребителите да 
вземат информирани решения за 
закупуване на храни, които да са
съобразени с индивидуалните желания
и потребностите на хранителния им 
режим. За тази цел стопанските субекти 
следва да направят тази информация по-
лесно достъпна за хората със зрителни 
увреждания.

Or. en

Изменение 7

Позиция на Съвета
Съображение 18

Позиция на Съвета Изменение

(18) За да може законодателството в 
областта на информацията за храните да 
се адаптира към променящите се 
потребности на потребителите от 
информация, в съображенията 
относно необходимостта от 
задължителна информация за 
храните следва да се отчита и 
проявеният широк интерес от 
страна на повечето потребители към 
разкриването на определена 
информация.

(18) За да може законодателството в 
областта на информацията за храните да 
се адаптира към променящите се 
потребности на потребителите от 
информация , както и за да се 
избегнат ненужните отпадъци от 
опаковки, задължителното 
етикетиране на храни следва да се 
ограничи до отбелязване на основна
информация, която да е от доказуемо 
голям интерес за повечето 
потребители.
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Or. en

Изменение 8

Позиция на Съвета
Съображение 23

Позиция на Съвета Изменение

(23) За да бъдат отчетени промените 
и напредъкът в областта на 
информацията за храните, следва да 
се създадат разпоредби, които да 
дадат правомощия на Комисията за 
осигуряване на възможност за 
предоставянето на някои данни чрез 
алтернативни средства. 
Консултацията със 
заинтересованите страни следва да 
спомогне за навременни и 
целенасочени промени на 
изискванията за информация за 
храните.

заличава се

Or. en

Изменение 9

Позиция на Съвета
Съображение 25

Позиция на Съвета Изменение

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

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, за да 
подпомагат потребителите, желаещи да 
направят по-добре информиран избор на 
храни и хранителен режим. 
Проучванията показват, че добрата 
четливост е важен фактор, който може 
за увеличи възможността информацията 
от етикета да повлияе на потребителите, 
както и че нечетливата информация 
за продукта е една от главните причини 
за недоволството на потребителите 
относно етикетирането на храните. 
Следователно следва да бъде 
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подход обаче, така че да се вземат 
предвид всички аспекти, свързани с 
четливостта.

разработен цялостен подход, така че да 
се вземат предвид всички аспекти, 
свързани с четливостта, включително 
шрифта, цвета и контраста. 

Or. en

Изменение 10

Позиция на Съвета
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

Изменение 11

Позиция на Съвета
Съображение 30

Позиция на Съвета Изменение

(30) До пет години от влизането в сила 
на настоящия регламент обаче

(30) До пет години от влизането в сила 
на настоящия регламент, Комисията 
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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.

следва да представи доклад относно 
това дали алкохолните напитки следва 
да бъдат включени в обхвата на 
настоящия регламент, по-специално 
по отношение за задължението за 
предоставяне на информация за 
енергийната стойност 

Or. en

Изменение 12

Позиция на Съвета
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 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 

(33) Посочването на произхода 
понастоящем е задължително за 
говеждо месо и продукти от говеждо 
месо в Съюза след кризата със 
спонгиформната енцефалопатия по 
говедата. Има и други видове месо, 
които се консумират масово в Съюза, 
като свинско, овче, козе и птиче. Ето 
защо е уместно да се проучи 
евентуално задължително 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. В случай на 
деклариране на произход е уместно да 
се предвиди въвеждането, посредством 
правила за прилагане, на задължителни 
изисквания, които може да са различни 
за различните видове месо и които 
отчитат принципа на 
пропорционалност и административната 
тежест за стопанските субекти в 
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за различните видове месо и които се 
отчита принципът на 
пропорционалност и административната 
тежест за стопанските субекти в 
хранителната промишленост и за 
правоприлагащите органи. 

хранителната промишленост и за 
правоприлагащите органи. 

Or. en

Изменение 13

Позиция на Съвета
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. 
Следва да се проучи 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.
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Or. en

Изменение 14

Позиция на Съвета
Съображение 36

Позиция на Съвета Изменение

(36) Обявяването на хранителната 
стойност на храните се отнася до 
информацията за енергийната стойност 
и наличието на някои хранителни 
вещества в храните. Задължителното 
предоставяне на хранителна 
информация следва да подпомага 
действията в областта на
образоването на обществеността по 
отношение на храненето и да бъде в 
помощ на информирания избор на
храни.

(36) Обявяването на хранителните 
стойности на храните се отнася до 
информацията за енергийна стойност и 
наличието на някои хранителни и други 
съставни вещества в храните. 
Задължителното предоставяне на 
хранителна информация на опаковката 
следва да бъде подкрепено от 
действия на държавите-членки, като 
например план за действие в 
областта на храненето като част от 
политиката им за обществено здраве, 
които да предоставят специфични 
препоръки за образоването на 
обществеността по отношение на 
храненето и да бъдат в помощ на 
информирания избор на храни.

Or. en

Изменение 15

Позиция на Съвета
Съображение 36 a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(36a) Следователно за улесняване на 
сравнението между продукти в 
опаковки с различни размери, е 
целесъобразно информацията за 
хранителната стойност да 
продължава задължително да се 
отнася за 100g/100ml и, ако е 
целесъобразно, да се допуска 
допълнителна информация за 
порциите. Ако храната е опакована 
като единична порция, на етикета 
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следва задължително да се посочва и 
хранителната стойност в порции. За 
да се изключи възможността за 
предоставяне на заблуждаваща 
информация във връзка с размера на 
порциите, този размер следва да бъде 
стандартизиран в целия Съюз чрез 
процес на консултации.

Or. en

Изменение 16

Позиция на Съвета
Съображение 41

Позиция на Съвета Изменение

(41) За да се избегне излишната тежест 
за промишлеността, е подходящо 
някои категории храни, които са 
непреработени или за които 
хранителната информация не е 
определящ фактор при избора на 
потребителя, да бъдат освободени от 
задължителното обявяване на 
хранителната стойност, освен ако 
задължението за предоставяне на тази 
информация не е предвидено съгласно 
други правила на Съюза.

(41) За да се избегне излишната тежест 
за производителите и търговците на 
храни, е подходящо някои категории 
храни, които са непреработени или за 
които хранителната информация не е 
определящ фактор за решението на 
потребителите за закупуване, или 
чиято външна опаковка или етикет е 
твърде малка за извършването на 
задължителното етикетиране, да 
бъдат освободени от задължителното 
обявяване на хранителната стойност, 
освен ако задължението за предоставяне 
на тази информация не е предвидено 
съгласно друг акт от 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 17

Позиция на Съвета
Съображение 49

Позиция на Съвета Изменение

(49) В зависимост от местните 
практически условия и 

(49) Информацията относно 
потенциални алергени е също така 
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обстоятелства, държавите-членки 
следва да си запазят правото да 
определят правила по отношение на 
предоставянето на информация 
относно непредварително 
опакованите храни. Въпреки че в 
такива случаи изискването на 
потребителя за друга информация е 
ограничено, информацията относно 
възможни алергени се смята за много 
важна. Фактите показват, че 
повечето случаи на хранителни 
алергии са свързани с
непредварително опакована храна. Ето 
защо на потребителя следва винаги да се 
предоставя информация относно 
възможни алергени .

много важна за лица, страдащи от 
алергия и при храни, които не са 
предварително опаковани и в 
заведенията за обществено хранене .
Ето защо на потребителя следва винаги 
да се предоставя достъп до 
информация относно възможни 
алергени .

Or. en

Изменение 18

Позиция на Съвета
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. Освен това, тъй като 
националните изисквания за 
етикетиране могат да създадат 
препятствия пред свободното 
движение на вътрешния пазар, 
държавите-членки следва да докажат 
необходимостта от тези мерки и да 
посочат действията, които ще 
предприемат, за да гарантират 
тяхното прилагане по начин, който 
ограничава възможно най-малко 
търговията.

Or. en
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Изменение 19

Позиция на Съвета
Съображение 55 a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(55а) Продуктите от сектора за 
ръчно производство на храни и 
пресните продукти от търговията на 
дребно, произвеждани непосредствено 
на мястото, на което се продават, 
могат да съдържат вещества, които 
да предизвикат алергични реакции 
или реакции на непоносимост при 
чувствителни хора.  Но тъй като 
именно неопакованите предварително 
продукти се продават лично на 
клиента, съответната информация 
следва да може да бъде дадена 
например в разговор с клиента в 
момента на продажбата или чрез 
добре видим надпис в магазина, или 
също така чрез изложени за ползване 
информационни материали.

Or. en



PE460.612v01-00 18/59 PR\858760BG.doc

BG

Изменение 20

Позиция на Съвета
Член 1 - параграф 3

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.

Or. en

Изменение 21

Позиция на Съвета
Член 1 - параграф 3 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

3a. Настоящият регламент се 
прилага само за храни, приготвени в 
рамките на стопанска дейност, 
чийто замисъл предполага известна 
последователност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции като случайна 
манипулация, сервиране или продажба 
на храна от частни лица на 
благотворителни събития или 
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местни панаири, както и събирания, 
не попадат в обхвата на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 22

Позиция на Съвета
Член 2 - параграф 2 – буква г)

Позиция на Съвета Изменение

г) „заведения за обществено хранене“ 
означава всяка структура (включително 
превозно средство, подвижен или 
неподвижен щанд) като ресторанти, 
столови, училища и болници, където 
при изпълнение на стопанската дейност 
се приготвя храна за доставка на 
крайния потребител, която е готова 
за консумация без допълнително 
приготвяне;

г) „заведения за обществено хранене“ 
означава всяка структура (включително 
превозно средство, подвижен или 
неподвижен щанд) като ресторанти, 
столови, училища, болници или 
кетъринг, в които при изпълнение на 
стопанската дейност се приготвя храна, 
предназначена за директна 
консумация от крайния потребител;

Or. en

Изменение 23

Позиция на Съвета
Член 2 - параграф 2 – буква д)

Позиция на Съвета Изменение

д) „предварително опакована храна“ 
означава всяка единична бройка, 
предназначена да бъде представена като 
такава на крайния потребител и на 
заведенията за обществено хранене, 
състояща се от храна и опаковката, в 
която тя е поставена преди да бъде 
предложена за продажба, независимо 
дали опаковката обвива храната изцяло 
или отчасти, но във всеки случай по 
такъв начин, че съдържанието да не 
може да се промени без да се отвори 
или без да се смени опаковката;

д) „предварително опакована храна“ 
означава всяка единична бройка, 
предназначена да бъде представена като 
такава на крайния потребител и на 
заведенията за обществено хранене, 
състояща се от храна в опаковка, 
независимо дали опаковката обвива 
храната изцяло или отчасти, но във 
всеки случай по такъв начин, че 
съдържанието да не може да се 
промени, без да се отвори или без да се 
смени опаковката; Понятието 
„предварително опакованата храна” 
не обхваща прясната храна, 
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опакована на мястото на продажба;

Or. en

Изменение 24

Позиция на Съвета
Член 2 - параграф 2 - буква к а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

ка) „главно зрително поле” или 
„лицева страна на опаковката” 
означава зрителното поле на 
опаковката, което е най-вероятно да 
бъде забелязано от пръв поглед от 
потребителя при закупуването и 
което позволява на потребителя 
незабавно да идентифицира даден 
продукт по неговите характеристики 
или естество, или, евентуално, 
наименованието на марката. Ако 
една опаковка има няколко идентични 
основни зрителни полета или „лицеви 
страни”, те всички следва да се 
считат за „лицева страна на 
опаковката”;

Or. en

Изменение 25

Позиция на Съвета
Член 2 - параграф 2 - буква к б (нова)

Позиция на Съвета Изменение

кб) „четливост“ означава качество, 
наред с другото, на шрифт, печат, 
щампа, маркировка, гравюра или 
отпечатък, позволяващо на 
потребител с нормално зрение да 
разбере текста; Четливостта зависи 
от големината на шрифта, от вида 
на шрифта, дебелината на шрифта, 
от разстоянието между думите, 
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буквите и редовете, от отношението 
между ширината и височината на 
буквите, както и от контраста 
между шрифта и фона;

Or. en

Изменение 26

Позиция на Съвета
Член 2 – параграф 2 – буква – о a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

oa) „продукт, състоящ се от една 
единствена съставка” означава 
продукт, който освен сол, захар, 
подправки, вода, подобрители, 
ароматизанти или ензими, съдържа 
само една съставка;

Or. en

Изменение 27

Позиция на Съвета
Член 2 – параграф 2 – буква п а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

пa) „срок на годност” означава 
датата, до която хранителният 
продукт може да бъде консумиран. 
След тази дата хранителният 
продукт не бива да бъде предлаган 
като такъв на потребителите или да 
бъде допълнително преработван;

Or. en
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Изменение 28

Позиция на Съвета
Член 3 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Предоставянето на информация за 
храните цели постигане на високо 
равнище на защита на здравето и
интересите на потребителите, като 
предоставя на крайните 
потребители основа за информиран 
избор и безопасно използване на храни, 
по-специално като се вземат предвид 
съображения от здравен, 
икономически, екологичен, социален и 
етичен характер.

1. Предоставянето на информация за 
храните цели високо равнище на защита 
на здравето, прозрачност и
сравнимост на продуктите в интерес 
на потребителя и осигурява основа за 
информиран избор на крайните 
потребители и безопасно използване 
на храни.

Or. en

Изменение 29

Позиция на Съвета
Член 3 - параграф 1 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

1a. Обозначенията на храните трябва 
да се лесно разпознаваеми, четливи и 
разбираеми за средностатистическия 
потребител.

Or. en

Изменение 30

Позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Позиция на Съвета Изменение

б) информация за защитата на здравето 
на потребителите и безопасната 
употреба на дадена храна. По-
специално, това изискване се отнася до 
информация за:

б) информация за защитата на здравето 
на потребителите и безопасната 
употреба на дадена храна. По-
специално, това изискване се отнася до 
информация за:
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i) съставните характеристики, които 
могат да бъдат вредни за здравето на 
определени групи потребители;

i) съставните характеристики, които 
могат да бъдат вредни за здравето на 
определени групи потребители;

ii) трайността, съхранението и 
безопасната употреба;

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

iii) въздействието върху здравето, 
включително рисковете и 
последиците, свързани с вредна или 
опасна консумация на дадена храна;

Or. en

Изменение 31

Позиция на Съвета
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
следва да се отчитат потенциалните 
разходи и ползи за заинтересованите 
страни, включително потребители, 
производители и други вследствие 
предоставянето на определена 
информация.

Or. en

Изменение 32

Позиция на Съвета
Член 7 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Информацията за храните не трябва 
да бъде заблуждаваща, особено: 

1. Информацията за храните не трябва 
да бъде заблуждаваща, особено:

а) по отношение на характеристиките на а) по отношение на характеристиките на 
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храната, и по-специално по отношение 
на нейното естество, същност, свойства, 
състав, количество, трайност, страна на 
произход или място на произход, метод 
на изработка или производство;

храната, и по-специално по отношение 
на нейното естество, същност, свойства, 
състав, количество, трайност, страна на 
произход или място на произход, метод 
на изработка или производство;

б) като се приписват на храната ефекти 
или свойства, каквито тя не притежава;

б) като се приписват на храната ефекти 
или свойства, каквито тя не притежава;

в) като се твърди, че храната притежава 
специални характеристики, когато в 
действителност всички подобни храни 
притежават такива характеристики.

в) като се твърди, че храната притежава 
специални характеристики, когато в 
действителност всички подобни храни 
притежават такива характеристики. 

ва) като специално се подчертава 
липсата на определени съставки 
и/или хранителни вещества, които 
принципно не се съдържат в 
съответната храна;

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 
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.

га) като изрично се рекламира 
значително намалено съдържание на
захар и/или мазнини, без да  е 
намалено в съответната степен 
енергийното съдържание на 
въпросната храна;

Or. en

Изменение 33

Позиция на Съвета
Член 8 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Стопанският субект в хранителната 
промишленост, който отговаря за 
информацията за храните, е стопанският 

1. Стопанският субект в хранителната 
промишленост, който отговаря за 
информацията за храните, е 
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субект, под чието име или търговско 
наименование храната се предлага на 
пазара, или ако този стопански 
субект не е установен в Съюза —
вносителят на пазара на Съюза.

стопанският субект в хранителната 
промишленост, който пръв е 
предложил храната на пазара на 
Съюза или, по целесъобразност, 
стопанският субект, под чието име или 
търговско наименование храната се 
предлага на пазара.

Or. en

Изменение 34

Позиция на Съвета
Член 8 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Стопанският субект в хранителната 
промишленост, който отговаря за 
информацията за храните, осигурява 
наличието и точността на информацията 
за храните в съответствие с 
приложимото законодателство в 
областта на информацията за 
храните и с изискванията на 
съответните национални разпоредби.

2. Стопанският субект в хранителната 
промишленост, който отговаря за 
информацията за храните, осигурява 
наличието и точността на
представяните данни. Доколкото 
дейността на стопанските субекти в 
хранителната промишленост засяга
информацията за храните в рамките на 
управляваното от тях предприятие, 
стопанските субекти в 
хранителната промишленост 
гарантират, че предоставената 
информация съответства на 
разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 35

Позиция на Съвета
Член 8 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост, чиито дейности не 

3. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които отговарят за 
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засягат информацията за храните, не 
доставят храни, за които знаят или 
предполагат, въз основа на 
информацията, с която разполагат в 
качеството си на търговци, че не
отговарят на изискванията на 
приложимото законодателство в 
областта на информацията за 
храните и на изискванията на 
съответните национални разпоредби.

търговия на дребно или 
дистрибуторски дейности, които не 
засягат информацията за храните,
допринасят, в рамките на 
съответните си дейности и с 
дължимата грижа, за това да се 
спазват разпоредбите относно 
информацията за храните, по-
специално като се въздържат да 
доставят храна, за която знаят или 
предполагат въз основа на 
информацията, с която разполагат и в 
качеството си на търговци, че не
отговаря на тези изисквания.

Or. en

Изменение 36

Позиция на Съвета
Член 8 - параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Стопанските субекти в 
хранителната промишленост в 
рамките на контролираните от тях 
дейности не променят 
информацията, съпровождаща дадена 
храна, ако тази промяна би заблудила 
крайния потребител или по друг 
начин би намалила равнището на 
защита на потребителя и 
възможностите за крайния 
потребител да направи информиран 
избор. Стопанските субекти в 
хранителната промишленост носят 
отговорност за всякакви промени, 
които внасят в информацията за 
храната, съпровождаща дадена храна.

заличава се

Or. en
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Изменение 37

Позиция на Съвета
Член 8 – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Без да се засягат параграфи 2—4, 
стопанските субекти в 
хранителната промишленост в 
рамките на контролираните от тях 
дейности гарантират 
съответствието с изискванията на 
законодателството в областта на 
информацията за храните и на 
съответните национални разпоредби, 
които имат отношение към тяхната 
дейност, и следят за спазването на 
тези изисквания.

заличава се

Or. en

Изменение 38

Позиция на Съвета
Член 9 – параграф 1 –буква е а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

еа) дата на замразяване;

Or. en

Изменение 39

Позиция на Съвета
Член 9 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа. Те могат 
да бъдат изразявани с алтернативни 
средства, чрез пиктограми или 
символи, вместо с думи или числа, 
след като Комисията приеме мерки за 

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа.
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прилагане по параграф 3 и съгласно с 
тези мерки за прилагане.

Or. en

Изменение 40

Позиция на Съвета
Член 9 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Комисията може да приема 
съгласно процедурата по регулиране, 
посочена в член 46, параграф 2, 
подробни правила относно реда и 
условията за изразяване на едно или 
повече сведения чрез пиктограми или 
символи, вместо с думи или числа, 
като вземе предвид доказателства за 
еднаквото им възприемане от 
потребителите.

заличава се

Or. en

Изменение 41

Позиция на Съвета
Член 12 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. За да се осигури възможност на 
потребителите да се ползват от 
други средства за предоставяне на 
задължителна информация за 
храните, по-добре адаптирани към 
някои задължителни данни, 
Комисията може, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 49 и при спазване на условията, 
предвидени в членове 50и 51, да 
предвиди правила за наличието на 
някои задължителни данни чрез 
средства, различни от опаковката 
или етикета.

заличава се
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Or. en

Изменение 42

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Без да се засягат правилата, приети 
съгласно член 42, параграф 2, 
задължителната информация за храните 
се обозначава на видно място по такъв 
начин, че да бъде лесно видима, 
четлива и когато е необходимо —
незаличима. Тази информация по 
никакъв начин не се скрива, затъмнява, 
отнема или прекъсва от какъвто и да 
било текст или изображения или друг 
пречещ материал.

1. Без да се засягат правилата, приети 
съгласно член 4, параграф 2, 
задължителната информация за храните 
се обозначава на видно място по такъв 
начин, че да бъде лесно видима, четлива 
и когато е необходимо — незаличима. 
Тази информация по никакъв начин не 
се скрива, затъмнява, отнема или 
прекъсва от какъвто и да било текст или 
изображения или друг пречещ материал, 
например от части на самата 
опаковка на храната.

Or. en

Изменение 43

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

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 

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. 
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значителен контраст между печата 
и фона на етикета.

Or. en

Изменение 44

Позиция на Съвета
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.

4. С цел да се осигури постигането на 
целите на параграф 1 от настоящия 
член, Комисията изготвя, чрез 
делегирани актове в съответствие с
член 49 и при условията, посочени в 
членове 50 и 51, съвместно със 
съответните заинтересовани 
страни, включително организации на 
потребителите, обвързващи правила
относно четливостта, в 
съответствие с определеното в член 
2.

Or. en

Изменение 45

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. 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.
Със същата цел като посочената в 
първа алинея Комисията може 
посредством делегирани актове в 

За постигане на целите на настоящия 
регламент Комисията може посредством 
делегирани актове в съответствие с член 
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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.

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.

Or. en

Изменение 46

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

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

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

Or. en

Изменение 47

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 7

Позиция на Съвета Изменение

7. Параграф 6 от настоящия член не се 
прилага в случаите, посочени в член 16, 
параграфи 1 и 2.

7. Параграф 6 от настоящия член не се 
прилага в случаите, посочени в член 16, 
параграфи 1 и 2. В случаите на 
държави-членки, които имат повече 
от един официален език, могат да 
бъдат приети специални национални 
разпоредби за такива опаковки или 
контейнери.

Or. en
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Изменение 48

Позиция на Съвета
Член 15 - параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

2a. Храните, които се продават в 
безмитна зона, могат да се пускат на 
пазара в езикова формулировка само 
на английски език.

Or. en

Изменение 49

Позиция на Съвета
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 
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.

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 
предоставят задължително само 
данните, изброени в член 9, параграф 1, 
букви a), в), д) и е) и в член 29, 
параграф 1, първа алинея, буква а).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б), се предоставят с други 
средства или при поискване от 
потребителя.

Or. en

Изменение 50

Позиция на Съвета
Член 16 - параграф 4 - алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Без да се засягат останалите 
разпоредби на Съюза, съгласно които се 
изисква списък на съставките или 
задължително обявяване на 

4. Без да се засягат останалите 
разпоредби на Съюза, съгласно които се 
изисква списък на съставките или 
задължително обявяване на 
хранителната стойност, посочените в 
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хранителната стойност, посочените в 
член 9, параграф 1, букви б) и л), данни 
не са задължителни за:

член 9, параграф 1, букви б) и л), данни 
не са задължителни за напитки, 
съдържащи алкохол. 

а) вината, които попадат в обхвата 
на приложение XI б към 
Регламент (EО) № 1234/2007;

б) продукти, които попадат в 
обхвата на Регламент (ЕИО) 
№ 1601/91;

в) напитки подобни на посочените в 
букви а) и б) от настоящия параграф, 
които съдържат повече от 1,2 
обемни процента алкохол, получен от 
ферментация на плодове или 
зеленчуци;

г) медовина;

д) всички видове бира; и

е) спиртни напитки съгласно 
определението в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 110/2008.

Or. en

Изменение 51

Позиция на Съвета
Член 16 – параграф 4 – алинеи 2 и 3

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 

След... Комисията изготвя доклад, 
включващ определение на „алкопоп“,
относно прилагането на член 18 и 
член 29, параграф 1 за напитки, 
съдържащи алкохол.  
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вземе предвид необходимостта от 
гарантиране на съгласуваност с други 
политики на Съюза, свързани с 
въпроса.

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 може да придружи този 
доклад със специфични мерки за 
определяне на правилата за
предоставяне на потребителите на 
информация за хранителните 
стойности на тези продукти, приети 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 49 и при 
условията на членове 50 и 51.

Or. en

Изменение 52

Позиция на Съвета
Член 21 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Без да се засягат правилата, приети 
съгласно член 42, параграф 2, 
посочените в член 9, параграф 1, 
буква в) данни, се посочват в списъка на 
съставките в съответствие с 
установените в член 18, параграф 1 
правила, с точно посочване на 
наименованието на веществото или 
продукта, включен в списъка в 
приложение II.

1. Без да се засягат правилата, приети 
съгласно член 42, параграф 2, 
посочените в член 9, параграф 1,
буква в) данни, се посочват в списъка на 
съставките в съответствие с 
установените в член 18, параграф 1 
правила, с точно посочване на 
наименованието на веществото или 
продукта, включен в списъка в 
приложение II.

При липса на списък на съставките,
посочването на определените в член 9, 
параграф 1, буква в), данни включва 
думата „съдържа“, последвана от 
наименованието на веществото или 
продукта, включен в списъка в 
приложение II.

Във всеки случай посочването на 
определените в член 9, параграф 1, 
буква в), данни включва думата
„съдържа“, последвана от 
наименованието на веществото или 
продукта, включен в списъка в 
приложение II.

Когато няколко съставки или 
спомагателни вещества в дадена храна 
са получени от едно единствено 
вещество или продукт, изброени в 
приложение ІІ, етикетирането указва 

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

ясно това за всяка съответна съставка 
или спомагателно вещество.

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.

Когато възможността за кръстосано 
замърсяване не може да се изключи, 
потребителят се уведомява относно 
евентуалното и непреднамерено 
наличие в храната на вещества или 
продукти, които могат да причинят 
алергии или непоносимост, като се 
указва „Може да съдържа…”, 
следвано от евентуалния алерген, 
както е посочено в приложение ІІ.

Or. en

Изменение 53

Позиция на Съвета
Член 24 – заглавие

Позиция на Съвета Изменение

Срок на минимална трайност и срок на 
годност

Срок на минимална трайност, срок на 
годност и дата на замразяване

Or. en

Изменение 54

Позиция на Съвета
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.

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

Or. en
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Изменение 55

Позиция на Съвета
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.

6. До… Комисията приема чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 49 и при условията на членове 50 
и 51 правила за прилагане по отношение 
на прилагането на параграф 2, буква б) 
от настоящия член и прилагането на 
параграф 3 от настоящия член.

Or. en

Изменение 56

Позиция на Съвета
Член 26 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Указанията за употреба на дадена 
храна се посочват по начин, който 
позволява подходящата употреба на 
храната.

1. Указанията за употреба на дадена 
храна се посочват по начин, който 
позволява подходящата употреба на 
храната. По целесъобразност се 
предоставят указания за 
температурата и условията на 
съхранение, както и за срока за 
консумация след отварянето на 
опаковката.

Or. en

Изменение 57

Позиция на Съвета
Член 29 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Съдържанието на задължително 
обявената хранителна стойност, 
посочено в параграф 1, може да бъде 
допълнено с посочване на количествата 
на едно или повече от следните 

2. Съдържанието на задължително 
обявената хранителна стойност, 
посочено в параграф 1, може да бъде 
допълнено с посочване на количествата 
на едно или повече от следните 
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вещества: вещества, както е определено в 
приложение І:

а) транс мастни киселини; а) транс мастни киселини;
б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни 

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

киселини;
г) полиоли; г) полиоли;

д) скорбяла; д) скорбяла;
е) влакнини; е) влакнини;

еа)    холестерол;
еб)     нови видове захари;

ж) 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.

ж) 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 58

Позиция на Съвета
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.

заличава се

Or. en
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Изменение 59

Позиция на Съвета
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.

заличава се

Or. en

Изменение 60

Позиция на Съвета
Член 29 – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Без да се засягат разпоредбите на 
член 42 и чрез дерогация от член 35, 
параграф 1, когато при 
етикетирането на продуктите, 
посочени в член 42, параграф 1, се 
осигурява обявяване на хранителната 
стойност, съдържанието на това 
обявяване може да се ограничи само 
до:

заличава се

а) енергийната стойност; или
б) енергийната стойност и 
количеството мазнини, наситени 
мастни киселини, захари и сол.

Or. en
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Изменение 61

Позиция на Съвета
Член 29 - параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

6. За да вземе предвид значението на 
данните, посочени в параграфи 2—5 
от настоящия член, за 
информацията на потребителите, 
Комисията може, чрез делегирани 
актове, в съответствие с член 49 и 
при спазване на условията, 
установени в членове 50 и 51, да 
измени списъците в параграфи 2—5 
от настоящия член, чрез добавяне или 
заличаване на данни.

заличава се

Or. en

Изменение 62

Позиция на Съвета
Член 30 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Енергийната стойност и количеството 
хранителни вещества, посочени в 
член 29, параграфи 1—5, отговарят на 
стойностите и количествата, съдържащи 
се в храната във вида, в който тя се 
продава.

3. Енергийната стойност и количеството 
хранителни вещества, посочени в 
член 29, параграфи 1 и 2, отговарят на 
стойностите и количествата, съдържащи 
се в храната във вида, в който тя се 
продава.

Когато това е уместно, информацията 
може да се отнася за храната след 
приготвянето ѝ, при условие че са 
предоставени достатъчно подробни 
указания за приготвянето и 
информацията се отнася за храната във 
вида, в който е приготвена за 
консумация.

Когато това е уместно, информацията 
може да се отнася за храната след 
приготвянето ѝ, при условие че са 
предоставени достатъчно подробни 
указания за приготвянето и 
информацията се отнася за храната във 
вида, в който е приготвена за 
консумация.

Or. en
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Изменение 63

Позиция на Съвета
Член 31 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

Енергийната стойност и количеството 
на хранителните вещества, посочени в 
член 29, параграфи 1—5, се изразяват 
като се използват мерните единици, 
изброени в приложение ХV.

1. Енергийната стойност и количеството 
на хранителните вещества, посочени в 
член 29, параграфи 1 и 2, се изразяват 
като се използват мерните единици, 
изброени в приложение ХV.

Or. en

Изменение 64

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

Or. en

Изменение 65

Позиция на Съвета
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, 
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.

4. Освен по формата на изразяване, 
посочена в параграф 2 от настоящия 
член, енергийната стойност и 
количествата хранителни вещества, 
посочени в член 29, параграфи 1 и 2, 
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.



PR\858760BG.doc 41/59 PE460.612v01-00

BG

Or. en

Изменение 66

Позиция на Съвета
Член 31 - параграф 4 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

4a. Ако се дава информация съгласно 
параграф 4, в непосредствена близост 
трябва да се прави следното 
допълнение: „Референтен прием за 
жена на средна възраст. Вашият 
препоръчителен дневен прием може 
да се различава от него.”

Or. en

Изменение 67

Позиция на Съвета
Член 32 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. В следните случаи енергийната 
стойност и количеството на 
хранителните вещества, посочени в 
член 29, параграфи 1-5, могат да бъдат 
изразени в порции и/или в единици за 
консумация, които лесно се разпознават 
от потребителя, при условие че 
използваните порции или единици за 
консумация са количествено определени 
върху етикета и че е обявен броят на 
порциите или единиците за 
консумацията, които се съдържат в 
опаковката:

1. В следните случаи енергийната 
стойност и количеството на 
хранителните вещества, посочени в 
член 29, параграфи 1 и 2, могат да 
бъдат изразени в порции и/или в 
единици за консумация, които лесно се 
разпознават от потребителя, при 
условие че използваните порции или 
единици за консумация са количествено 
определени върху етикета и че е обявен 
броят на порциите или единиците за 
консумацията, които се съдържат в 
опаковката:

а) в допълнение към формата на 
изразяване на количество в 100g или в 
100ml, посочена в член 31, параграф 2;

а) в допълнение към формата на 
изразяване на количество в 100g или в 
100ml, посочена в член 31, параграф 2;

б) в допълнение към формата на 
изразяване на количество в 100g или в 
100ml, посочена в член 31, параграф 3, 
за количеството на витамини и 

б) в допълнение към формата на 
изразяване на количество в 100g или в 
100ml, посочена в член 31, параграф 3, 
за количеството на витамини и 
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минерали; минерали;
в) в допълнение към или вместо
формата на изразяване на количество в 
100g или в 100ml, посочена в член 31, 
параграф 4.

в) в допълнение към формата на 
изразяване на количество в 100g или в 
100ml, посочена в член 31, параграф 4.

Or. en

Изменение 68

Позиция на Съвета
Член 32 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Чрез дерогация от член 31, 
параграф 2 в случаите, посочени в 
член 29, параграфи 3, 4 и 5, 
енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
вещества и/или процентът от 
референтните количества за прием, 
предвидени в приложение XIII, 
част Б, могат да бъдат изразени само 
в порции или в единици за консумация.

заличава се

Or. en

Изменение 69

Позиция на Съвета
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 

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 правила относно изразяването в 
порции или в единици за консумация за 
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определени категории храни в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 46, 
параграф 2.

определени категории храни в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 46, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 70

Позиция на Съвета
Член 33 - параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

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

Or. en

Изменение 71

Позиция на Съвета
Член 33 – параграф 2б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

2б. Параграф 2а от настоящия член 
не се прилага за подаръчни опаковки.

Or. en

Изменение 72

Позиция на Съвета
Член 33 - параграф 3

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 
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на хранителната стойност, върху 
етикета може да се повтори 
информацията за енергийната 
стойност и количеството мазнини, 
наситени мастни киселини, захари и 
сол.

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

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

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

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

Or. en

Изменение 73

Позиция на Съвета
Член 33 - параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Данните, посочени в член 29, 
параграфи 4 и 5, могат да бъдат 
представени във форма, различна от 
указаната в параграф 2 от 
настоящия член.

4. Без да се засягат разпоредбите на 
член 42 и чрез дерогация от член 35, 
параграф 1, когато при 
етикетирането на продуктите, 
посочени в член 42, параграф 1, се 
осигурява обявяване на хранителната 
стойност, съдържанието на това 
обявяване може да се ограничи само 
до:
а) енергийната стойност; или
б) енергийната стойност и 
количеството мазнини, наситени 
мастни киселини, захари и сол.

Or. en

Изменение 74

Позиция на Съвета
Член 33 – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. В случай че енергийната стойност или 5. В случай че енергийната стойност или 
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количеството на хранителното (ите) 
вещество(а) в даден продукт са 
незначителни, информацията за тези 
елементи може да бъде заменена с израз 
като „Съдържа незначителни 
количества …“, който се поставя в 
непосредствена близост до обявените 
хранителни стойности.

количеството на хранителното (ите) 
вещество(а) в даден продукт са 
незначителни, информацията за тези 
елементи може да бъде заменена с израз 
като „Съдържа незначителни 
количества …“, който се поставя в 
непосредствена близост до обявените 
хранителни стойности.

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, 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 и 2, които могат 
да се смятат за незначителни.

Or. en

Изменение 75

Позиция на Съвета
Член 33 - параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

6. За да гарантира еднакво прилагане 
на формата на представяне на 
хранителната стойност съгласно 
форматите, посочени в параграфи 1—
4 от настоящия член, Комисията 
може, в съответствие с процедурата 
по регулиране, посочена в член 46, 
параграф 2, да приема правила за 
прилагане по този въпрос.

заличава се

Or. en
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Изменение 76

Позиция на Съвета
Член 34 - параграф 1

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, 
параграф 2 енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
вещества, посочени в член 29,
параграфи 1 и 2, 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:

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

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

б) те са насочени към улесняване на 
разбирането от потребителя на приноса 
или значението на храната към 
енергийното или хранително 
съдържание на хранителния режим;

б) те са насочени към улесняване на 
разбирането от потребителя на приноса 
или значението на храната към 
енергийното или хранително 
съдържание на хранителния режим;

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

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

г) в случай на други форми на 
изразяване, те се основават или на 
хармонизирани референтни количества 
за прием, или при липса на такива — на 
общоприети научни препоръки относно 
приема на енергийни стойности или 
хранителни вещества.

г) в случай на други форми на 
изразяване, те се основават или на 
хармонизираните референтни 
количества за прием в част Б от 
приложение ХІІІ, или при липса на 
такива — на общоприети научни 
препоръки относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
вещества.

Or. en
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Изменение 77

Позиция на Съвета
Член 34 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Държавите-членки могат да 
препоръчат на стопанските субекти 
в хранителната промишленост да 
използват една или повече 
допълнителни форми на изразяване 
или представяне на обявената 
хранителна стойност, които те 
смятат, че най-добре изпълняват 
изискванията, определени в 
параграф 1 букви а)—г). Държавите-
членки предоставят на Комисията
подробна информация за тези 
допълнителни форми на изразяване и 
представяне.

заличава се

Or. en

Изменение 78

Позиция на Съвета
Член 35 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Комисията може, в съответствие 
с процедурата по регулиране, посочена 
в член 46, параграф 2, да приема 
правила за прилагане относно 
изпълнението на изискванията, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член за информация за храни, 
предоставена на доброволен принцип, 
относно евентуалното и 
непреднамерено наличие в храната на 
вещества или продукти, които могат 
да причинят алергии или 
непоносимост.

заличава се

Or. en
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Изменение 79

Позиция на Съвета
Член 35 - параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. За да гарантира, че потребителите 
са подходящо информирани, когато 
доброволната информация за храните 
е предоставена от стопанските 
субекти в хранителната 
промишленост по различен начин, 
който би могъл да заблуди или обърка 
потребителите, Комисията може 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 49 и при 
спазване на условията, установени в 
членове 50 и 51, да предвиди 
допълнителни случаи на 
предоставяне на доброволна 
информация за храните, освен 
посочената в параграф 3 от 
настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение80

Позиция на Съвета
Член 37 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По отношение на въпросите, по които 
настоящият регламент предвижда 
конкретно хармонизиране, държавите-
членки не могат да приемат, нито да 
запазват национални мерки, освен ако 
не са разрешени съгласно правото на 
Съюза. Тези национални мерки не 
създават пречки пред свободното 
движение на стоки.

1. По отношение на въпросите, по които 
настоящият регламент предвижда 
конкретно хармонизиране, държавите-
членки не могат да приемат, нито да 
запазват национални мерки, освен ако 
не са разрешени съгласно правото на 
Съюза. Тези национални мерки не 
създават пречки пред свободното 
движение на стоки или дискриминация 
по отношение на хранителни 
продукти от други държави-членки.
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Or. en

Изменение 81

Позиция на Съвета
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.

заличава се

Or. en

Изменение 82

Позиция на Съвета
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.

заличава се
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Or. en

Изменение 83

Позиция на Съвета
Член 42 – заглавие

Позиция на Съвета Изменение

Национални мерки относно
непредварително опаковани храни

Непредварително опаковани храни

Or. en

Изменение 84

Позиция на Съвета
Член 42 – параграф 1 – буква б)

Позиция на Съвета Изменение

б) предоставянето на други данни, 
посочени в членове 9 и 10, не е 
задължително, освен ако държавите-
членки не приемат мерки, с които се 
въвежда изискване за предоставяне на 
някои или на всички данни или на 
елементи от тях.

б) предоставянето на други данни, 
посочени в членове 9 и 10, не е 
задължително.

Or. en

Изменение 85

Позиция на Съвета
Член 42 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

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

3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграф 2.

Or. en
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Изменение 86

Позиция на Съвета
Приложение I - точка 8

Позиция на Съвета Изменение

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които 
присъстват в храната, с изключение на 
полиолите;

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които 
присъстват в храната, с изключение на 
полиолите и новите видове захари със 
специфични характеристики като 
изомалтулоза, D-тагатоза и 
галактофруктоза;

Or. en

Изменение 87

Позиция на Съвета
Приложение I - точка 10

Позиция на Съвета Изменение

10. „белтък“ означава съдържанието на 
белтък, изчислено с помощта на 
формулата: белтък = общ азот по 
Kjeldahl × 6,25;

10. „белтъчини“ означава белтъчно 
съдържание, изчислено с помощта на 
формулата: белтък = общ азот по 
Kjeldahl × 6,25 и, за лактопротеини, 
общ азот по Kjeldahl х 6,38;

Or. en

Изменение 88

Позиция на Съвета
Приложение III – таблица - точка 2.3 – дясна колона

Позиция на Съвета Изменение

„съдържа източник на фенилаланин“. „съдържа аспартам, източник на 
фенилаланин (аспартам)“

Or. en
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Изменение 89

Позиция на Съвета
Приложение III –таблица - точка 3 a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

3a. МЕСО, СЪСТОЯЩО СЕ ОТ СМЕСЕНИ ЧАСТИ МЕСО
3a. Месо, състоящо се 
от смесени части месо, 
което може да създаде 
впечатлението, че 
представлява едно цяло 
парче.

„фасонирано месо“, това 
обозначение съпровожда 
наименованието на храната.

Or. en

Изменение90

Позиция на Съвета
Приложение III – таблица - точка 4.1 – дясна колона

Позиция на Съвета Изменение

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

“Високо съдържание на кофеин. Не се 
препоръчва за деца, бременни жени и 
кърмачки.“ и „Да не се смесва с 
алкохол.“ в същото зрително поле, в 
което се съдържа наименованието на 
напитката, следвано от посочено в 
скоби съдържание на кофеин, изразено в 
mg в 100 ml, в съответствие с член 13, 
параграф 1 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 91

Позиция на Съвета
Приложение V – точка 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Преработени продукти, чиято 
единствена преработка се състои в 
зреене и които съдържат само една 
съставка или категория съставки;

2. Преработени продукти, чиято 
единствена преработка се състои в 
опушване или зреене и които съдържат 
само една съставка или категория 
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съставки;

Or. en

Изменение 92

Позиция на Съвета
Приложение V – точка 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Билки, подправки или смеси от тях; 4. Билки, подправки, овкусители и
смеси от тях;

Or. en

Изменение 93

Позиция на Съвета
Приложение V - точка 5 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

5a.  нови видове захари, както са 
определени в точка 8 от приложение 
І.

Or. en

Изменение 94

Позиция на Съвета
Приложение V - точка 17 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

- хранителни продукти с празничен, 
луксозен и подаръчен дизайн или 
опаковка;

- празнични сладкарски изделия и 
захарни и шоколадови фигури;
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- смесени сборни пакети;

- асорти;

Or. en

Изменение 95

Позиция на Съвета
Приложение V – точка 18

Позиция на Съвета Изменение

18. Храни в опаковки или контейнери, 
чиято най-голяма повърхност е с площ 
по-малка от 25 cm2;

18. Храни в опаковки или контейнери, 
чиято най-голяма повърхност е с площ 
по-малка от 75 cm2; енергийното 
съдържание, съгласно посоченото в 
член 29, първа алинея, буква а), 
продължава да се обозначава в 
основното зрително поле;

Or. en

Изменение 96

Позиция на Съвета
Приложение V - точка 18 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

18a. неопакована предварително 
храна, включително храна в заведения 
за обществено хранене, която е 
предназначена за непосредствена 
консумация;

Or. en

Изменение 97

Позиция на Съвета
Приложение V – точка 19

Позиция на Съвета Изменение

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

производителя в малки количества от 
продукта, включително ръчно 
изработени продукти, произведени от 
микропредприятия, на крайния 
потребител или на местен търговец на 
дребно, снабдяващ директно крайния 
потребител.

Or. en

Изменение 98

Позиция на Съвета
Приложение VI – част A – параграф 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, в близост до 
търговската марка и с размер на 
шрифта 3 мм, ясно обозначение на 
компонента или съставката, които са 
използвани като частични или пълни 
заместители.

Or. en

Изменение 99

Позиция на Съвета
Приложение VI – част Б – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. В допълнение към изискванията, 
установени в Приложение III, раздел V, 
глава IV към Регламент (ЕО) 
№ 853/2004, на етикета се изписва 
следният израз:

2. Чрез дерогация от изискванията, 
установени в приложение III, раздел V, 
глава IV към Регламент 
(ЕО) № 853/2004, на етикета се изписват 
следните думи:

- „процентно съдържание на мазнини ≤ „процентно съдържание на мазнини 
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…%“; под…“,

- „съотношение колаген/месен протеин 
≤...%“;

-„съединителна тъкан: съотношение
месо – белтъчини под …“.

Or. en

Изменение 100

Позиция на Съвета
Приложение VIІ – Част A – таблица - ред 5 – лява колона

Позиция на Съвета Изменение

Смеси от подправки или билки, при 
които нито един от продуктите не 
преобладава значително в съотношение 
според теглото

Смеси или препарати от подправки 
или билки, при които нито един  от 
продуктите не преобладава значително в 
съотношение според теглото

Or. en

Изменение 101

Позиция на Съвета
Приложение Х - Заглавие

Позиция на Съвета Изменение

СРОК НА МИНИМАЛНА ТРАЙНОСТ 
И СРОК НА ГОДНОСТ

СРОК НА МИНИМАЛНА ТРАЙНОСТ, 
СРОК НА ГОДНОСТ И ДАТА НА 
ЗАМРАЗЯВАНЕ

Or. en

Изменение 102

Позиция на Съвета
Приложение X – параграф 1 – буква в a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

вa) срокът на минимална трайност се 
посочва върху всяка отделна 
предварително опакована порция

Or. en
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Изменение 103

Позиция на Съвета
Приложение Х – параграф 2 a (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Обозначението на дата на 
замразяване се извършва по следния 
начин:

а) То се предхожда от думите 
„Замразено на …“;

б) Думите в буква а) се съпровождат 
от:

- или самата дата; или

- препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.

Тези данни са последвани от описание 
на условията за съхранение, които 
трябва да бъдат спазвани.
в) Датата се състои от деня, месеца 
и по възможност годината в 
посочения ред и в некодирана форма.

Or. en

Изменение 104

Позиция на Съвета
Приложение XIII – Част Б – таблица – ред 1

Позиция на Съвета Изменение

Енергийна 
стойност

8400 kJ 
(2000 kcal)

Енергийна 
стойност

2000 kcal
(8400kJ)

Or. en
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Изменение 105

Позиция на Съвета
Приложение XIII – Част Б – таблица – ред 5 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Белтъчини 80g

Or. en

Изменение 106

Позиция на Съвета
Приложение XIV

Позиция на Съвета Изменение

въглехидрат
и (освен 
полиоли)

4 kcal/g — 17 kJ/g въглехидрат
и (освен 
полиоли)

4 kcal/g  (17 kJ/g)

полиоли 2,4 kcal/g — 10 kJ/g полиоли 2,4 kcal/g  (10 kJ/g)

белтъци 4 kcal/g — 17 kJ/g белтъци 4 kcal/g  (17 kJ/g)

мазнини 9 kcal/g — 37 kJ/g мазнини 9 kcal/g  (37 kJ/g)

салатрими 6 kcal/g — 25 kJ/g салатрими 6 kcal/g  (25 kJ/g)

алкохол 

(етанол)
7 kcal/g — 29 kJ/g алкохол 

(етанол)
7 kcal/g  (29 kJ/g)

органични 

киселини
3 kcal/g — 13 kJ/g органични 

киселини
3 kcal/g  (13 kJ/g)

влакнини 2 kcal/g —  8 kj/g влакнини 2 kcal/g  (8 kj/g)

еритритол 0 kcal/g —  0 kj/g еритритол 0 kcal/g  (0 kj/g)

Or. en
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Изменение 107

Позиция на Съвета
Приложение ХV - таблица - ред 1

Позиция на Съвета Изменение

енергийна 
стойност

kJ и kcal енергийна 
стойност

kcal (kJ)

Or. en


