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PR_COD_1amCom

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 предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета соковете от плодове и някои 
сходни продукти, предназначени за консумация от човека
(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0490),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0278/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
20 януари 2011 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (A7-0000/2011),

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

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

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

                                               
1 ОВ C 84, 17.3.2011 г., стр. 45.



PE456.779v02-00 6/18 PR\864147BG.doc

BG

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За да се насърчи свободното 
движение на соковете от плодове и 
някои сходни продукти в рамките на 
Европейския съюз, с Директива 
2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 
2001 година относно соковете от 
плодове и някои сходни продукти, 
предназначени за консумация от човека, 
се определят специфични разпоредби по 
отношение на производството, състава и 
етикетирането на въпросните продукти. 
Тези правила следва да се адаптират в 
съответствие с техническия прогрес и да 
бъдат съобразени с развитието на 
съответните международни стандарти, 
по-специално на стандарта CODEX за 
соковете от плодове и нектарите (Codex 
Stan 247-2005), който бе приет от 
Комисията по Codex Alimentarius на 28-
мото Й заседание от 4 до 9 юли 2005 г., 
и на Кодекса на практиките на 
Европейската асоциация на отрасъла на 
плодовите сокове (AIJN).

(1) За да се защитят интересите на 
потребителите, като им се 
предостави възможно най-голяма 
степен на информация, и за да се 
насърчи свободното движение на 
соковете от плодове и някои сходни 
продукти в рамките на Европейския 
съюз, с Директива 2001/112/ЕО на 
Съвета от 20 декември 2001 година 
относно соковете от плодове и някои 
сходни продукти, предназначени за 
консумация от човека1, се определят 
специфични разпоредби по отношение 
на производството, състава и 
етикетирането на въпросните продукти. 
Следва да се изяснят понятията и да 
се установят ясно диференцирани 
категории, за да се адаптират тези 
правила в съответствие с техническия 
прогрес и да бъдат съобразени с 
развитието на съответните 
международни стандарти, по-специално 
на стандарта CODEX за соковете от 
плодове и нектарите (Codex Stan 247-
2005), който бе приет от Комисията по 
Codex Alimentarius на 28-мото й 
заседание от 4 до 9 юли 2005 г., и на 
Кодекса на практиките на Европейската 
асоциация на отрасъла на плодовите 
сокове (AIJN).
1 ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 58.

Or. es

Обосновка

Докладчикът е съгласен с правното основание, предложено от Комисията (член 43), и 
изтъква ролята на водещата парламентарна комисия за гарантирането на 
аспектите, свързани с безопасността на храните и качеството на соковете и 
сходните продукти, етикетирането на които следва да бъде преразгледано, за да се 
изяснят всички аспекти, които могат да объркат потребителите.
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Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) За да бъдат избегнати ситуации 
на нарушаване на конкуренцията, 
правилата, получени от прилагането 
на Директивата към Кодекса, трябва 
да се прилагат по еднакъв начин за 
всички продукти, пускани на пазара в 
рамките на ЕС, независимо дали са 
произведени в ЕС или са внесени от 
трети държави.

Or. es

Обосновка

La Unión Europea debe garantizar que las normas que impone a sus zumos y productos 
similares se cumplen en todos los productos importados, de modo que los mismos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria sean comunes para todos los productos que circulan en el 
mercado europeo. Por otro lado, el ponente se muestra convencido de que optar por el 
producto de proximidad siempre es más beneficioso en términos ambientales y de 
sostenibilidad socioeconómica, a la vez que estimula a los fabricantes de países terceros a 
involucrarse en la fabricación de productos de mayor calidad y más sostenibles.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Могат да бъдат разрешавани 
определени технологически практики, 
които допринасят за подобряване на 
специфичните качества на продукта, 
като например цвета или 
киселинността, при условие че не се 
променят неговите физико-химични, 
органолептични и хранителни 
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свойства.

Or. es

Обосновка

Напредъкът на технологиите дава възможност на производителите да използват 
нови практики. Те трябва да се разрешават винаги когато служат за подобряване на 
продукта и не е необходимо да бъдат обозначавани на етикета, освен ако не 
предполагат съществени изменения на продукта.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари или мед с цел 
подслаждане. В такъв случай
търговското наименование включва 
обозначението „подсладен“ или „с 
добавка на захари“, последвано от 
отбелязване на максималното добавено 
количество захари, изчислено като сухо 
вещество и изразено в грама на литър.“

4. Към нектарите и специфични 
продукти от приложение ІІІ може да се 
добавят захари, мед или подсладители
с цел подслаждане. В такъв случай 
въпросната добавка се включва в 
списъка на съставките, както се 
предвижда в действащото 
законодателство, като се посочва  
максималното добавено количество 
захари, изчислено като сухо вещество и 
изразено в грама на литър.“

Що се отнася до меда, ако той не е 
естествен, също се отбелязва 
пълният му състав и/или 
съдържанието му на глюкоза.

Or. es

Обосновка
Факултативното посочване „без добавена захар“ следва да бъде разрешено за сокове 
от категория 1 на приложение 1, а задължителното посочване „с добавка на захари“ 
за категорията на нектарите би могло да отпадне. Законодателството изисква 
захарите да бъдат посочвани в списъка на съставките. Освен това самото 
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определение за нектар включва добавяне на захари. Налагането на задължително 
посочване „с добавка на захари“ би довело до излишно повторение. За други напитки с 
голямо съдържание на захари като газираните напитки не съществува подобно 
специално изискване за обозначаване.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/112/ЕО 
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За да се помага на потребителите 
да разграничават сок от нектар по 
отношение на съдържанието на захар 
се разрешава посочването „без 
добавена захар“ за плодовите сокове 
от категория 1 на приложение 1.

Or. es

Обосновка

Като се има предвид, че съществуват групи потребители със специални потребности 
(диабетици, деца и лица със здравословни проблеми, причинени от наднормено тегло, и 
др.) и че потребителите все още не разграничават ясно между „плодов сок“ и „плодов 
нектар“ по отношение на съдържанието на захарта, целесъобразно е като 
изключение да се разреши посочването за категориите в настоящото изменение.  Тази 
разпоредба би могла да бъде временна.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 2 a (нова)
Директива 2001/112/ЕО 
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Добавя се следният член 6а:

Член 6 a
Информационни кампании
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Комисията и държавите-членки 
провеждат информационни 
кампании, както общи, така и в 
пунктовете за продажба, за да 
разяснят на потребителите 
различните категории сокове и сходни 
продукти, установени с настоящата 
директива.

Or. es

Обосновка

Предвид трудностите, които понастоящем съществуват при разграничаването 
между сокове и нектари, например, е необходимо да се положат усилия, за да се 
гарантира, че категориите, установени в Кодекса и приети от настоящата 
директива, се разбират добре от потребителите.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2001/112/ЕО 
Член 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел привеждане в съответствие на 
настоящата директива с техническия 
прогрес и съобразяване с развитието на 
съответни международни стандарти 
Комисията може да адаптира 
приложенията с изключение на част І от 
приложение І и от приложение ІІ 
посредством делегирани актове.

С цел привеждане в съответствие на 
настоящата директива с техническия 
прогрес и съобразяване с развитието на 
съответни международни стандарти
Комисията може да адаптира 
приложенията с изключение на част І от 
приложение І, на част ІІ, точка 2 
(Разрешени съставки) от приложение 
І и от приложение ІІ посредством 
делегирани актове.

Or. es

Обосновка

Докладчикът счита, че решенията относно добавянето на разрешени съставки не 
следва да се вземат чрез делегирани актове, тъй като съществуват различия по някои 
въпроси като например ароматите.
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Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2001/112/ЕО 
Член 7 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в 
настоящата директива, се предоставят 
на Комисията за неограничен период от 
време.

1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в 
настоящата директива, се предоставят 
на Комисията за период от 5 години, 
считано от последната дата на 
транспониране на настоящата 
директива. В случай че не възникне 
причина или не е внесено изрично 
искане за преразглеждане на 
определени аспекти от настоящата 
директива, горепосоченият период се 
счита за продължен.  

Or. es

Обосновка

Ако не са налице значителни изменения, обосноваващи преразглеждане на 
Директивата, Комисията може да се възползва от т.нар. механизъм на „мълчаливо 
подновяване“. 

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 18 
месеца след влизането й в сила. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текстовете на посочените 
разпоредби и предават таблица на 
съответствието между 

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 18 
месеца след влизането й в сила.
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разпоредбите и настоящата 
директива.

Or. es

Обосновка

Докладчикът приема преобладаващото в Европейския парламент положително 
отношение към таблиците на съответствието и посочва тяхната ценност като 
незаменим инструмент за подпомагане на законодателството в периоди на 
транспониране на общностното право. При все това, в този случай и предвид 
въведените от тази конкретна директива промени, не счита за необходимо 
съобщаването на таблиците на съответствието да бъде задължително за 
държавите-членки, и освен това счита, че това задължение би могло да доведе до по-
голяма и ненужна бюрокрация.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 a
Преходен период

За да се реализират съществуващите 
вече на пазара запаси и да се даде 
възможност за един период на 
адаптиране към новото 
законодателство, се предвижда 
преходен период от 18 месеца след 
датата на транспониране на 
настоящата директива.

Or. es

Обосновка

Един 18-месечен преходен период в допълнение към времето за транспониране би  
предоставил на европейската индустрия и на производителите от трети държави 
общо 3 години за адаптиране към новото законодателство.
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Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – точка І – подточка 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато нектарите от плодове се 
произвеждат без добавяне на захари или 
с намалено енергийно съдържание, 
захарите могат да се заменят изцяло или 
частично с подсладители, в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1333/2008.

(Не се отнася до българския текст).

Or. es

Обосновка

Лингвистично изменение в съответствие с Регламент 1924/2006 относно 
хранителните и здравни претенции за храните. 

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – точка ІІ – подточка 2 – тире 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Към портокаловия сок може да се 
добавя сок, получен от Citrus reticulata 
и/или хибриди на Citrus reticulata,  в 
количество, което не надвишава 10% 
разтворими твърди вещества Citrus 
reticulata от всички разтворими 
твърди вещества в портокаловия сок.

Or. es

Обосновка

В Кодекса тази възможност е включена към „другите разрешени съставки“, а освен 
това тя е нормална практика на производителите от Бразилия и САЩ. Ако тази 
възможност не съществува за европейските продукти, те биха били в неоправдано 
неизгодно положение спрямо своите конкуренти в световен мащаб.
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Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – точка ІІ – подточка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Транспорт и съхранение

Плодовите сокове от категория 1а на 
точка І от приложение 1, които 
изискват да бъдат охлаждани от 
момента на пакетирането до 
продажбата, за да запазят 
органолептичните си свойства, се 
пускат на пазара единствено в 
охладен вид.

Or. es

Обосновка

Тази разпоредба се въвежда, за да се избегне объркване между сокове, които 
принадлежат към една и съща правна категория, но се пускат на пазара под различна 
форма. 

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение IІ - точка 1 - алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плодовете трябва да са здрави, узрели 
и пресни или консервирани чрез 
механични методи или чрез 
обработки в съответствие с 
приложимите разпоредби на 
Европейския съюз.

Or. es

Обосновка

Настоящата алинея беше включена в точка 2 „плодово пюре“, но по-правилно е да 
бъде включена под общата дефиниция „плодове“ в точка първа.
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Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение IІ – точка 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плодовете трябва да са здрави, узрели 
и пресни или консервирани чрез 
механични методи или чрез 
обработки в съответствие с 
приложимите разпоредби на 
Европейския съюз.

Заличава се

Or. es

Обосновка

В съответствие с предишното изменение алинеята се заличава от тази точка и се 
пренася.  По-правилно е да бъде включена под общата дефиниция „плодове“ в точка 
първа.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Секторът на плодовите сокове и други сходни продукти представлява индустрия със 
значителен обем в Европейския Съюз. При все това, ако вземем за пример 
портокаловия сок, следва да се спомене, че над 82% от консумацията в ЕС е на внесен 
главно от Бразилия и от САЩ сок. Т.е. по-малко от 20% от консумирания в ЕС 
портокалов сок е произведен на територията на Съюза.

В случая с цитрусовите плодове, за разлика от това, което се наблюдава при другите 
големи световни производители, европейската преработвателна промишленост е 
допълнителна и спомагателна част от пазара на прясна продукция. Често 
преработването служи за оползотворяване на такива плодове, които поради своя 
външен вид (размер, петна по кората) не могат да се реализират на пазара на пресни 
плодове, въпреки че са напълно приемливи за приготвяне на качествени сокове. В 
САЩ и Бразилия, напротив, се отглеждат главно сортове за директно преработване. 
При все че и двата производствени модела са еднакво валидни, следва да се отбележи, 
че предвид високата екологическа цена на един масов внос (емисии CO2 при 
транспортирането) европейската спомагателна промишленост не само дава възможност 
за оползотворяване на евентуални излишъци, но и предоставя екологически ползи, като 
гарантира, че се събират всички плодове (избягва се унищожаването на продукция, 
която не е подходяща за пряка продажба или която остава необрана на полето и би 
могла да доведе до разпространяването на вредители), и от социална и икономическа 
гледна точка създава добавена стойност под формата на създаване на работни места и 
на богатство.

Следователно е необходимо да се подкрепи европейския сектор, като Директивата се 
приведе в съответствие с международното законодателство и с Кодекса и се установят 
еднакви правила за всички продукти, пускани на пазара на територията на Съюза. 
Става въпрос да се допринесе за свободното движение на тези продукти, както се 
посочва в съображенията на Директивата. Също така е важно да се изяснят правилата 
за етикетирането, категоризирането на продуктите, разрешените съставки и 
допустимостта на някои практики. Предлаганото преразглеждане също така ще бъде от 
полза за вносните продукти, които вече се пускат на пазара в Европейския съюз.  С 
настоящата директива производителите от трети държави ще имат възможност да 
подобрят качеството на своите продукти чрез по-устойчиви производствени процеси. 
Освен това съществуването на едни и същи правила за всички ще спомогне да се 
избягват измамите и нелоялната конкуренция и ще направи по-ясна информацията за 
потребителите.

Главното постижение както на Директивата, така и на предложението за нейното 
преразглеждане, несъмнено е настояването да се запазят двете наименования, които 
разграничават соковете от изцедени плодове от соковете на базата на концентрати, 
както и установяването на категории, дефинирани в приложение 1. Въпреки това 
първите години след влизането в сила на Директивата демонстрираха ясно, че на 
практика потребителите трудно разграничават между различните категории продукти, 
които попадат в приложното й поле. Докладчикът е имал възможността да констатира в 
срещи с асоциации на потребителите, че съществува голямо объркване особено между 
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„сок“ и „нектар“. Особено важно е да се разясни във връзка с това дали тези продукти 
съдържат или не захар, което е особено чувствителен въпрос за някои потребители със 
специфични нужди (диабетици, деца, лица с наднормено тегло и др.) Поради тази 
причина докладчикът счита, че изразът „без добавена захар“ следва да продължи да се 
използва за плодовите сокове от категория 1. За нектарите докладчикът счита, че не е 
необходимо задължително да се посочва количеството съдържана захар отвъд това, 
което вече се изисква в действащото законодателство относно съставките.

Тези мерки следва да бъдат подсилени с конкретни информационни кампании, които да 
дадат възможност да се преодолеят вече споменатите съществуващи обърквания. 
Потребителите следва да могат да знаят точно какъв вид продукт купуват.

Друг централен въпрос на настоящото преразглеждане е по-доброто съответствие със 
стандартите на Codex Alimentarius. При все това изглежда, че Комисията иска да се 
съобрази само с някои от аспектите на Кодекса и пренебрегва други, които всъщност са 
включени в международното законодателство. Докладчикът подкрепя прилагането на 
едни и същи стандарти за всички сокове и сродни продукти, които се пускат на пазара в 
ЕС, и обръща особено внимание на някои безвредни практики като добавянето на сок 
от мандарина към портокаловия сок, което подобрява вкуса и цвета, а в някои случаи 
също така отговаря на изискванията на определени групи потребители. Освен това 
сокът от мандарина оказва благоприятен ефект за намаляване на нивото на холестерол 
у децата, което се демонстрира от проучването, озаглавено „Сокът от мандарина 
увеличава нивото на антиоксиданти у деца с повишени равнища на холестерол“. 

Затова на европейските производители не следва да се отказва възможността да добавят 
сок от мандарина, при положение че тези практики се използват в продуктите с 
произход Бразилия и САЩ.

По отношение на полемиката във връзка с „възстановяването на аромати“ и предвид 
всички свързани с него технически проблеми, докладчикът е удовлетворен от 
предложението на Комисията възстановяването да продължи да бъде незадължително, 
като при всички случаи възстановеният аромат следва да произлиза от „същия вид 
плод“, а не от „същия плод“.

Предлаганите от Комисията промени, макар и ограничени по брой, предполагат важно 
качествено изменение за индустрията. За тази цел е необходимо да се гарантира 
достатъчно дълъг период за адаптиране, който би могъл да бъде до 18 месеца. По този 
начин, като се отчитат и периодите за транспониране, би имало общо 3 години, за да се 
реализират запасите, произведени съгласно предишното законодателство, и да се 
адаптират технологическите практики и оборудването към новите изисквания.

При все че докладчикът е съгласен с повечето от предложенията за преразглеждане, 
внесени от Комисията, той не е напълно убеден в нейната ролята в бъдеще, по-
конкретно във връзка с делегираните актове. В този смисъл е целесъобразно да се 
измени първи параграф на член 7а, за да се ограничи изпълняването на тези 
правомощия от Комисията до 5 години вместо „за неопределен период от време“. 
Докладчикът също така добавя възможността след тези 5 години, ако не са налице 
значителни изменения, обосноваващи преразглеждане на Директивата, Комисията да 



PE456.779v02-00 18/18 PR\864147BG.doc

BG

може да се възползва от т.нар. механизъм на „мълчаливо подновяване“. 

Във връзка с ролята на Комисията докладчикът изразява съмнения относно уместността 
преразглеждането на разрешените съставки (Приложение 1.ІІ.2) да бъде оставено на 
делегирани актове, при положение че досега това е бил един от най-трудните въпроси в 
работните групи на Съвета.

И накрая, при изготвянето на настоящия доклад бяха забелязани редица проблеми във 
връзка с определени видове сокове, произведени в конкретни държави, както и 
трудности, породени от наименованията на някои плодове, продукти и съставки на 
различните езици на Съюза. Настоящият доклад насърчава националните делегации да 
представят подходящи корекции, за да може бъдещото законодателство да бъде 
възможно най-ефективно.

Плодовите сокове, произвеждани в Европейския съюз, са висококачествени продукти, 
които допринасят за здравословното и балансирано хранене и се произвеждат съгласно 
стандартите за устойчиво развитие, залегнали в нашето законодателство. Затова следва 
да гарантираме същото високо качество за всички продукти, които се пускат на пазара 
на територията на Съюза. Без да поставя под въпрос политиките за вноса, настоящият 
доклад подкрепя потреблението на местни продукти, които не трябва да се 
транспортират на дълги разстояния и съответно да отделят емисии CO2, които се 
произвеждат в съответствие със социални и трудови норми, приемливи за 
законодателството на Съюза, и които съблюдават принципите за безопасност на 
храните, установени от Съюза. Не става въпрос за европейски протекционизъм, а за 
непрекъснат стремеж към устойчивост във всички сектори на нашата икономика.  
Цялостното качество на един продукт се измерва също така с неговото етическо 
качество, с неговото екологическо качество и с неговото социално качество.


