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Изменение 80
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Правилата на Общността следва да 
се прилагат само за предприятия, 
замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции като случайна манипулация,
сервиране и продажба на храна от 
частни лица по случай на 
благотворителни събирания или местни 
панаири, както и срещи, не попадат в 
обхвата на настоящия регламент.

(15) Правилата на Общността следва да 
се прилагат само за предприятия, 
замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции, извършвани по конкретен 
повод, като доставка на храни на 
трети лица, сервиране и продажба на 
храна от частни лица в рамките на, 
например, благотворителни събития
или местни панаири, както и срещи, и 
продажбата на храни чрез различни 
форми на директна продажба от 
селскостопански производители, не 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент. За да не бъде твърде голяма 
тежестта, която се поема по-
специално от малките и средните 
предприятия в традиционния сектор 
на производството на храни, за 
неопакованите предварително 
продукти следва да не важат 
изискванията за етикетиране.

Or. en

Обосновка

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation.

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
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available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.

Изменение 81
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) За да може законодателството в 
областта на информацията за храните да 
се адаптира спрямо променящите се 
нужди от информация на 
потребителите, 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 
неоспоримо голям интерес за 
преобладаваща част от 
потребителите. Допълнителна 
информация, която надхвърля 
задължителната основна 
информация, може да бъде 
предоставяна доброволно на 
заинтересованите потребители.
Новите информационни и 
комуникационни технологии 
предлагат разнообразни възможности 
за това, като например специални 
информационни страници в 
интернет или четящи устройства за 
баркодове на местата за продажба.

Or. de

Обосновка

Обозначаването на твърде много информация върху опаковката не е от голяма полза. 
Освен отрицателното влияние върху околната среда, то би могло да надхвърли 
способността за поемане на информация на повечето потребители, които вземат 
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решение за покупка в рамките на няколко секунди. Във връзка с това трябва да се 
гарантира, че на опаковката се поставя основната, неоспоримо най-важна 
информация, докато допълнителната информация може да се предоставя на 
заинтересованите потребители посредством алтернативни канали.

Изменение 82
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се предотврати 
разпокъсаността на правила, отнасящи 
се до отговорността на стопанските 
субекти в хранителната промишленост, 
е целесъобразно при спазване на 
информацията за храните да се изяснят 
отговорностите на стопанските субекти 
в тази област.

(21) За да се предотврати 
разпокъсаността на правила, отнасящи 
се до отговорността на стопанските 
субекти в хранителната промишленост, 
е целесъобразно при спазване на 
информацията за храните да се изяснят 
отговорностите на стопанските субекти 
в тази област. Без да се накърняват 
разпоредбите на член 19 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002,
стопанските субекти в 
хранителната промишленост, които 
отговарят за търговията на дребно 
или дистрибуторските дейности, 
които не засягат информацията за 
храните, следва да предприемат 
незабавни действия, когато 
установят, че тази информация не 
отговаря на разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се разясни при какви обстоятелства стопанските субекти в 
хранителната промишленост, които не носят отговорност за информацията за 
храните, трябва да допринесат за съответствието с изискванията на настоящия 
регламент. Важно е също така да се уточни, че разпоредбите на член 8 не намаляват 
задълженията, произтичащи от разпоредбите на член 19 от Регламент (ЕО) 
№178/2002, които търговците на дребно трябва да спазват. 
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Изменение 83
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
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 от етикетирането на 
храните.

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
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 от етикетирането на 
храните. Големината и видът на 
шрифта, цветът и контрастът, 
използвани на тези етикети, следва 
да направят възможно бързото и 
лесно четене от страна на 
потребителите.

Or. fr

Изменение 84
Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
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 

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни, разбираеми и четливи, без 
да предоставят излишна 
информация, така че да помагат на 
потребителите, които желаят да 
направят по-добре информиран избор на 
храни и хранителен режим. 
Проучванията показват, че четливостта 
е важен фактор, който може да увеличи 
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дребният шрифт е една от главните 
причини за недоволството на 
потребителите от етикетирането на 
храните.

възможността информацията от етикета 
да повлияе на потребителите, както и че 
дребният шрифт е една от главните 
причини за недоволството на 
потребителите от етикетирането на 
храните.

Or. nl

Обосновка

Не бива да се прекалява. Ако се предоставя прекалено много информация, то 
етикетите на хранителните продукти престават да изпълняват информативната си 
функция. Това осуетява тяхното предназначение да позволят на потребителите да 
правят по-обмислен избор по отношение на храните и хранителния режим.

Изменение 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
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 от етикетирането 
на храните.

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
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, и 
следователно фактори като размер, 
шрифт, цвят и контраст, следва да 
бъдат разглеждани заедно, за да се 
гарантира, че потребителите са 
удовлетворени от етикетирането на 
храните.

Or. it
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Изменение 86
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

От съображения за последователност за смесените алкохолни напитки се прилагат 
същите правила като за виното, бирата и спиртните напитки.

Изменение 87
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en



AM\802277BG.doc 9/162 PE438.135v03-00

BG

Изменение 88
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за всички
алкохолни напитки, в това число 
смесените алкохолни напитки, с 
изключение на виното, следва да има 
информация какви са техните съставки. 

Or. en

Обосновка

Следва да се прави разлика между виното и другите алкохолни напитки. Вече е 
предвиден изчерпателен набор от технически стандарти в Регламент 1493/1999 от 
19 май 1999 г., който обхваща изцяло енологичните практики, методите на 
производство и средствата за представяне и етикетиране на вина, като по този 
начин се гарантира, че са обхванати всички етапи по веригата и че потребителите са 
защитени и адекватно информирани.  Освен това, съставът на продуктите също се 
променя с течение на времето: бутилираното вино търпи развитие във времето.

Изменение 89
Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за алкохолните
напитки следва също да има 
информация, какви са техните съставки.

Or. en
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Обосновка

Всички алкохолни напитки следва да бъдат включени в настоящия регламент, тъй 
като целта на настоящия регламент е да гарантира висока степен на защита на 
здравето на потребителите.

Изменение 90
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите 
алкохолни напитки. Вече съществуват 
специфични правила на Общността 
относно етикетирането на вино. 
Регламент (ЕО) №1493/1999 на Съвета 
от 17 май 1999 г. относно общата 
организация на пазара на вино, 
предвижда пълен набор от технически 
стандарти, които напълно обхващат 
всички енологични практики, методи на 
производство и средства на представяне 
и етикетиране на вина, като по този 
начин гарантират, че всички етапи по 
веригата са покрити и че потребителите 
са защитени и подходящо информирани. 
В частност, това законодателство 
описва по точен и изчерпателен начин 
веществата, които е вероятно да бъдат 
използвани в процеса на производство, 
заедно с условията за тяхната употреба 
посредством точен списък на 
енологичните практики и обработки; 
всяка практика, която не е включена в 
този списък е забранена. Ето защо, на 
този етап е целесъобразно да се изключи 
виното от задължението да се изброяват 
съставките и да се предвижда обявяване 
на хранителната стойност. Що се отнася 
до бирата и спиртните напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно алкохолните
напитки. Вече съществуват специфични 
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. 
относно общата организация на пазара 
на вино предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства на 
представяне и етикетиране на вина, като 
по този начин гарантират, че всички 
етапи по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В частност, 
това законодателство описва по точен и 
изчерпателен начин веществата, които е 
вероятно да бъдат използвани в процеса 
на производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством точен 
списък на енологичните практики и 
обработки; всяка практика, която не е 
включена в този списък, е забранена. 
Ето защо, на този етап е целесъобразно 
да се изключи виното от задължението 
да се изброяват съставките и да се 
предвижда обявяване на хранителната 
стойност. Що се отнася до бирата, 
ликьорните вина, пенливите вина, 
ароматизираните вина и другите 
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Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/892., а и за да 
се гарантира последователен подход и 
единство с условията, установени за 
виното, се прилагат същите видове 
изключения. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент. 

подобни продукти, получени от 
плодове, различни от грозде, 
плодовата бира и спиртните напитки,
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и Съвета от 15 
януари 2008 г. относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки2, както и за смесените 
алкохолни напитки, а и за да се 
гарантира последователен подход и 
единство с условията, установени за 
виното, следва да се прилагат същите 
видове изключения. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент.

2 OВ L [ …], […], стр.[…]. 2 OВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота следва също така да бъдат упоменати ликьорните вина, 
пенливите вина, ароматизираните вина и подобни продукти, получени от плодове, 
различни от грозде, както и плодовата бира. Виното, бирата и спиртните напитки са 
вече обхванати от предишни разпоредби на ЕС, докато смесените алкохолни напитки 
не са. Независимо от това, днес съществува затруднение по отношение на това как 
да се категоризират смесените алкохолни напитки и следователно те следва 
понастоящем да бъдат освободени от изискванията и да бъдат включени в доклада, 
изготвен от Комисията.

Изменение 91
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
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информация относно другите алкохолни 
напитки. Вече съществуват специфични 
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. 
относно общата организация на пазара 
на вино, предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства на 
представяне и етикетиране на вина, като 
по този начин гарантират, че всички 
етапи по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В частност, 
това законодателство описва по точен и 
изчерпателен начин веществата, които е 
вероятно да бъдат използвани в процеса 
на производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством точен 
списък на енологичните практики и 
обработки; всяка практика, която не е 
включена в този списък, е забранена. 
Ето защо, на този етап е целесъобразно 
да се изключи виното от задължението 
да се изброяват съставките и да се 
предвижда обявяване на хранителната 
стойност. Що се отнася до бирата и 
спиртните напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/892., а и 
за да се гарантира последователен 
подход и единство с условията, 
установени за виното, се прилагат 
същите видове изключения. Все пак, 
Комисията ще изготви доклад пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент и може да 
предложи, ако е необходимо, 
специфични изисквания в контекста 
на настоящия регламент. 

информация относно другите алкохолни 
напитки. Вече съществуват специфични 
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. 
относно общата организация на пазара 
на вино, предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства на 
представяне и етикетиране на вина, като 
по този начин гарантират, че всички 
етапи по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В частност, 
това законодателство описва по точен и 
изчерпателен начин веществата, които е 
вероятно да бъдат използвани в процеса 
на производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством точен 
списък на енологичните практики и 
обработки; всяка практика, която не е 
включена в този списък, е забранена. 
Ето защо, на този етап е целесъобразно 
да се изключи виното от задължението 
да се изброяват съставките и да се 
предвижда обявяване на хранителната 
стойност.
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2 OВ L [ …], […], стр.[…].

Or. en

Обосновка

Въпреки че сме съгласни с Комисията, че вече се прилагат специални разпоредби по 
отношение на виното, същото не се отнася за бирата и спиртните напитки: за 
потребителите е важно да са запознати със съставките, не само заради енергийната 
стойност на тези продукти, но също така и поради честото използване на 
изкуствени съставки.

Изменение 92
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Обозначаването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде предвидено 
тогава, когато липсата й е вероятно 
да подведе потребителите по 
отношение на истинската страна на 
произход или място на произход на 
този продукт. В други случаи, 
предоставянето на обозначение на 
страната на произход или на 
мястото на произход е оставено на 
преценката на стопанските субекти 
в хранителната промишленост. Във 
всички случаи, обозначаването на 
страната на произход или мястото на 
произход следва да бъде предвидено по
начин, който не подвежда потребителя 
и, на базата на ясно дефинирани 
критерии, които гарантират равни 
условия за индустрията и подобряват 
разбирането на потребителите за 
информацията, свързана със страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна. Тези критерии не следва 
да се прилагат към указването, свързано 
с името или адреса на стопанския субект 

(29) С оглед гарантирането на пълна 
прозрачност и проследяемост,
обозначаването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
всички меса следва да бъде 
задължително. Във всички случаи, 
обозначаването на страната на произход 
или мястото на произход следва да бъде 
предвидено по начин, който не 
подвежда потребителя, и на базата на 
ясно дефинирани критерии, които 
подобряват разбирането на 
потребителите за информацията, 
свързана със страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна. 
Тези критерии не следва да се прилагат 
към указването, свързано с името или 
адреса на стопанския субект в 
хранителната промишленост.
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в хранителната промишленост.

Or. en

Обосновка

С оглед на прозрачността, потребителите трябва да знаят коя е страната на 
произход на месото.

Изменение 93
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като цяло потребителите не 
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите 
от тях енергийни стойности. 
Следователно е целесъобразно да се 
гарантира предоставянето на 
информация относно хранителното 
съдържание на смесените алкохолни 
напитки.

заличава се

Or. en

Изменение 94
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като цяло потребителите не 
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
е целесъобразно да се гарантира 
предоставянето на информация относно 
хранителното съдържание на 

(34) Като цяло потребителите не 
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
е целесъобразно да се гарантира 
предоставянето на информация относно 
енергийното и въглехидратното 
съдържание на всички алкохолни 
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смесените алкохолни напитки. напитки, с изключение на виното.

Or. en

Обосновка

Следва да се прави разлика между виното и другите алкохолни напитки. Вече е 
предвиден изчерпателен набор от технически стандарти в Регламент 1493/1999 от 
19 май 1999 г., който обхваща изцяло енологичните практики, методите на 
производство и средствата за представяне и етикетиране на вина, като по този 
начин се гарантира, че са обхванати всички етапи по веригата и че потребителите са 
защитени и адекватно информирани.  Освен това, съставът на продуктите също се 
променя във времето: бутилираното вино търпи развитие във времето.

Изменение 95
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като цяло потребителите не 
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
е целесъобразно да се гарантира 
предоставянето на информация относно 
хранителното съдържание на 
смесените алкохолни напитки.

(34) Като цяло потребителите не 
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
е целесъобразно да се гарантира 
предоставянето на информация относно 
енергийното и въглехидратното 
съдържание на всички алкохолни 
напитки, включително смесените 
алкохолни напитки.

Or. fr

Изменение 96
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да се избегне ненужното 
утежняване за промишлеността, някои 

(36) За да се избегне ненужното 
утежняване за производителите и 
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категории храни, които са необработени 
или за които информацията за 
хранителните стойности не е определящ 
фактор при избора на потребителя, 
следва да бъдат изключени от 
задължението за обявяване на 
хранителните стойности, освен ако 
задължението за предоставяне на такава 
информация е предвидено в друг акт от 
законодателството на Общността.

търговците на храни, някои категории 
храни, които са необработени или за 
които информацията за хранителните 
стойности не е определящ фактор при 
избора на потребителя, или чиято 
външна опаковка или етикет са 
твърде малки за извършване на 
задължителното етикетиране,
следва да бъдат изключени от 
задължението за обявяване на 
хранителните стойности, освен ако 
задължението за предоставяне на такава 
информация е предвидено в друг акт от 
законодателството на Общността.

Or. en

Обосновка

Размерът на опаковките на храните не следва да бъде увеличаван само за да отговаря 
на изискванията за подробно етикетиране. Това би довело до повече отпадъци от 
опаковки, а вероятно също така и до по-големи разфасовки или до заблуждаващо 
големи опаковки, създаващи погрешна представа за стоката вътре.

Изменение 97
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и 
за да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се 
отчита съществуващото равнище на 
познание в областта на храненето, 
предоставената информация следва 
да бъде проста и лесна за разбиране. 
Изследванията показват, че 
потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при 
вземането на решения за покупка. 

заличава се
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Следователно, за да се гарантира, че 
потребителите могат лесно да видят 
съществената информация за 
храните, когато се снабдяват с храни, 
тази информация следва да фигурира 
в зрителното поле на етикета. (38)

Or. en

Обосновка

До този момент не е провеждано изследване на потребителското поведение при 
закупуване на хранителни продукти, което да обхваща всички държави-членки (вж. 
така също съображение (38)). Освен това, като се има предвид многообразието от 
опаковки на храни, е много трудно да се определи „основното зрително поле“, а също 
така при някои опаковки - „лицевата страна на опаковката“. Предоставената 
информация следва да бъде проста, ясна, лесноразбираема и в лесноразпознаваем вид, 
като при все това не е задължително мястото й да бъде ограничено до лицевата 
страна на опаковката.

Изменение 98
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
за да се гарантира, че потребителите 
могат лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 
снабдяват с храни, тази информация
следва да фигурира в зрителното поле 

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
за да се гарантира, че потребителите 
могат лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 
снабдяват с храни, „енергийната 
стойност (калоричността)“ следва да 
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на етикета. (38) се посочи в главното зрително поле на 
лицевата страна на опаковката, за 
предпочитане представена 
посредством многоцветна система за 
кодиране. Независимо от това 
информацията за хранителната 
стойност (заедно с енергийната 
стойност) следва да бъде поставена 
на едно и също място в същото 
зрително поле на опаковката.

Or. en

Обосновка

Независимо от положителния ефект, постигнат чрез прилагането на многоцветни 
кодове, е твърде рано държавите-членки да бъдат задължени да прилагат тази 
система на този етап. Необходими са повече информация и доказателства. Това е 
изложено също така в съображение 38, което призовава за продължаване на 
проучванията за разбирането от страна на потребителите в различните държави-
членки, така че при необходимост да могат да бъдат въведени хармонизирани схеми.

Изменение 99
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
за да се гарантира, че потребителите 
могат лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
за да се гарантира, че потребителите 
могат лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 
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снабдяват с храни, тази информация 
следва да фигурира в зрителното поле 
на етикета. 

снабдяват с храни, „енергийната 
стойност (калоричността)“ следва да 
се посочи в главното зрително поле на 
лицевата страна на опаковката.

Or. en

Изменение 100
Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
за да се гарантира, че потребителите 
могат лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 
снабдяват с храни, тази информация 
следва да фигурира в зрителното поле 
на етикета. 

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста,
лесна за разбиране и четлива, без да се 
предоставя излишна информация. 
Изследванията показват, че 
потребителите смятат информацията в 
основното зрително поле или „лицевата 
страна на опаковката“ за полезна при 
вземането на решения за покупка. 
Следователно, за да се гарантира, че 
потребителите могат лесно да видят 
съществената информация за храните, 
когато се снабдяват с храни, тази 
информация следва да фигурира в 
зрителното поле на етикета. 

Or. nl

Обосновка

Не бива да се прекалява. Ако се предоставя прекалено много информация, то 
етикетите на хранителните продукти престават да изпълняват информативната си 
функция. Това осуетява тяхното предназначение да позволят на потребителите да 
правят по-обмислен избор по отношение на храните и хранителния режим.
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Изменение 101
Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
за да се гарантира, че потребителите 
могат лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 
снабдяват с храни, тази информация 
следва да фигурира в зрителното поле 
на етикета. 

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
за да се гарантира, че потребителите 
могат лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 
снабдяват с храни, тази информация 
следва да фигурира в зрителното поле 
на етикета.  Етикетът следва да 
представлява система от 
многоцветни кодове -зелено, жълто и 
червено, комбинирани с текста 
„високо“, „средно“ и„ ниско“ и 
информация, изразена в стойности за 
100g или за 100ml. Изследванията 
показват, че потребителите считат, 
че информацията, представена чрез 
многоцветна система, е най-лесна за 
разбиране.

Or. en

Обосновка

Във връзка с настоящите проучвания и целта да се подобри хранителният режим 
и тълкуването от страна на потребителите на хранителните стойности на 
храната е необходимо етикетиране на лицевата част на опаковката с разбираемо 
цветно кодиране и текст.
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Изменение 102
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при 
вземането на решения за покупка.
Следователно, за да се гарантира, че 
потребителите могат лесно да видят 
съществената информация за храните, 
когато се снабдяват с храни, тази 
информация следва да фигурира в
зрителното поле на етикета. 

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията за 
мястото на поставяне на такава 
информация не са довели до 
категорични заключения. За да се 
гарантира, че потребителите могат 
лесно да видят цялата съществена
информация за храните, когато се 
снабдяват с храни, тази информация 
следва да фигурира на едно място в 
едно и също зрително поле. 

Or. en

Обосновка

Средният потребител би счел за по-удобен и лесно разбираем етикет, на който 
цялата съществена информация(хранителни стойности, алергени, съвети за 
приготвяне и сервиране и т.н.) се намира в едно и също зрително поле.  Това неизменно 
ще означава, че задният етикет съдържа цялата информация, която е необходима на 
потребителите, за да направят информиран избор.

Изменение 103
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Неотдавнашните промени при (38) Неотдавнашните промени при 
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обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
такива схеми, тъй като те могат да им 
помогнат за бързо осъществяване на 
информиран избор. Все пак, в рамките 
на Общността не съществуват 
индикации за това как средният 
потребител разбира и използва 
алтернативното изразяване на 
информация. Следователно е 
целесъобразно да се даде възможност 
за разработване на различни схеми, 
както и за продължаване на
изследването на потребителското 
разбиране в различните държави-
членки, така че, ако е целесъобразно, да 
може да се въведат хармонизирани 
схеми.

обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
такива схеми, тъй като те могат да им 
помогнат за бързо осъществяване на 
избор. Все пак, в рамките на Общността 
не съществуват научни индикации за 
това как средният потребител разбира и 
използва алтернативното изразяване на 
информация. С оглед на улесняването 
на сравняването на продукти в 
опаковки с различни размери, е 
следователно целесъобразно 
информацията за хранителната 
стойност да продължава 
задължително да се отнася за 
количества 100g/100ml. Целесъобразно 
е също така да се даде възможност за 
провеждане на изследване относно 
разбирането от страна на 
потребителите, така че, ако е 
целесъобразно, да може да се въведат 
хармонизирани схеми.

Or. en

Обосновка

Посочването на енергийната и хранителната стойност за 100 g или за 100 ml дава 
възможност на потребителите за пряко сравняване на продуктите. Съответно тази 
информация следва да бъде задължителна. Всяка друга информация на опаковките 
има доброволен характер, така че производителите могат да изберат кое е 
подходящо за техния продукт.

Изменение 104
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Посочването на общото 
съдържание на хранителни съставки 

заличава се
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и сравнителни показатели на 
лицевата страна на опаковката в 
лесно разпознаваема форма, така че 
да се позволи оценката на 
хранителните качества на храните, 
следва да бъде оценявано цялостно 
като част от етикетирането на 
храните, а не да се разглежда като 
съвкупност от индивидуални 
претенции.

Or. en

Обосновка

Този въпрос вече е застъпен в съображение (37).

Изменение 105
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В зависимост от местните 
практически условия и 
обстоятелства, държавите-членки 
следва да си запазят правото да 
определят правила за спазване на 
предоставянето на информация 
относно неопакована храна. Въпреки 
че в такива случаи изискването на 
потребителя за друга информация е 
ограничено, информацията относно
вещества с евентуално алергично 
действие се смята за много важна. 
Фактите показват, че произходът на 
повечето случаи на хранителни 
алергии се свързва с неопаковани 
храни. Ето защо такава информация 
следва винаги да се предоставя на
потребителя.

(41) Информацията относно 
потенциални алергени е много важна 
за лица, страдащи от алергия във 
връзка с храните, които не са 
опаковани предварително, и в 
заведенията за обществено хранене. 
Ето защо такава информация следва 
винаги да бъде достъпна за
потребителя на местата, в които 
храната се закупува или консумира.

Or. en
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Обосновка

Наличието на специални разпоредби, приложими в отделните държави-членки, биха 
били вредни за вътрешния пазар и биха лишили разглеждания регламент от логика.

Изменение 106
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В зависимост от местните 
практически условия и 
обстоятелства, държавите-членки 
следва да си запазят правото да 
определят правила за спазване на 
предоставянето на информация 
относно неопакована храна. Въпреки 
че за тези случаи изискването на
потребителя за друга информация е 
ограничено, информацията относно 
вещества с евентуално алергично 
действие се смята за много важна. 
Фактите показват, че произходът на 
повечето случаи на хранителни алергии 
се свързва с неопаковани храни. Ето 
защо такава информация следва винаги 
да се предоставя на потребителя.

(41) Информацията относно 
неопакованите храни и изделията на 
заведенията за обществено хранене 
по принцип следва да се предоставя 
доброволно. Въпреки че за тези случаи 
изискването на потребителя за друга 
информация е ограничено, 
информацията относно вещества с 
евентуално алергично действие се смята 
за много важна. Фактите показват, че 
произходът на повечето случаи на 
хранителни алергии се свързва с 
неопаковани храни. Ето защо 
предоставянето на такава информация 
следва да е задължително съгласно 
настоящия регламент. 

Or. de

Обосновка

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 
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Изменение 107
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) За да се гарантира, че по 
логически път и следвайки най-
добрите практики са определени и 
установени по-подробни изисквания 
относно информацията за храните, 
следва да се определят гъвкави 
механизми на общностно и 
национално равнище, основаващи се 
на отворена и прозрачна обществена 
консултация и устойчиво 
взаимодействие между широк кръг от 
представителни заинтересовани 
страни. Подобен механизъм може да 
доведе до разработването на 
незадължителни национални схеми 
на базата на солидни потребителски 
изследвания и широки консултации 
със заинтересованите страни. Следва 
да съществуват механизми за
потребителите, благодарение на които 
да е възможно да бъдат 
идентифицирани храните, 
етикетирани в съответствие с 
националните схеми, като например 
чрез идентификационен номер или 
символ.

(45) Следва да остане възможно да се 
използват доброволни форми на 
представяне, които вече съществуват 
в държавите-членки за потребителите, 
благодарение на които да е възможно да 
бъдат идентифицирани храните Също 
така, следва да съществува 
възможност, в съответствие с 
разпоредбите на настоящия 
регламент, да се използват по 
целесъобразност начините за 
представяне на информация за 
хранителните стойности, възприети 
от промишлеността и търговията. 
Подобни начини на представяне 
трябва да се основават на сериозни 
проучвания сред потребителите. 

Or. de

Обосновка

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden. Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
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Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Изменение 108
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49а) Продуктите от традиционния 
сектор за производство на храни, и 
пресните продукти, предлагани за 
продан направо от производителя, 
могат да съдържат вещества, които 
да предизвикат алергични реакции 
или реакции на непоносимост при 
чувствителни хора.  Именно за 
такива неопаковани предварително 
продукти, които се продават в пряк 
контакт с клиента, следва да бъде 
предоставена съответната 
информация, например в разговор в 
момента на продажбата или чрез 
добре видим надпис в търговската 
площ, или чрез изложени 
информационни материали.

Or. en

Обосновка

Подробното обозначаване на всички продукти по отношение на алергените е почти 
невъзможно при неопакована предварително стока и най-вече би поставило малките и 
средни предприятия в много неизгодно положение по отношение на тяхната 
конкурентоспособност  и би довело до допълнителни разходи за тях. Освен това не 
може да се изключи кръстосаното замърсяване при предприятия с ограничена 
работна площ.
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Изменение 109
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се прилага към 
всички етапи на хранителната верига, 
когато търговските дейности в 
сферата на храните се отнасят до 
предоставяне на потребителите на 
информация за храните.

3. Настоящият регламент се прилага към 
всички етапи на хранителната верига, 
които се отнасят до предоставяне на 
информация за храните на крайния 
потребител.

Регламентът се прилага към всички 
храни, предназначени за крайни 
потребители, включително храни, 
доставяни от заведения за 
обществено хранене, и храни, 
предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене. 

Регламентът се прилага към всички 
предварително опаковани храни, 
предназначени за предоставяне на
крайни потребители, и храни, 
предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене.

Регламентът не се прилага към храни, 
които се опаковат непосредствено на 
мястото на продажба, преди да 
бъдат предоставени на крайния 
потребител.

Or. de

Обосновка

Опаковането на мястото на продажба е широко разпространено в търговията с 
храни за храни, които се произвеждат на мястото на продажба за незабавно 
предоставяне на крайния потребител. Така продуктите се разделят предварително 
на порции (напр. смесите за намазване на сандвичи) или се опаковат във фолио (напр. 
сандвичите) за улесняване на потребителите (за да могат да пазаруват по-бързо и 
по-лесно). Такива продукти, които се опаковат малко преди продажбата, следва по 
принцип да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, тъй като по 
никакъв начин не могат да бъдат приравнени към промишлено опакованите продукти.
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Изменение 110
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламентът се прилага към всички 
храни, предназначени за крайни 
потребители, включително храни, 
доставяни от заведения за обществено 
хранене, и храни, предназначени за 
снабдяване на заведения за обществено 
хранене.

Регламентът се прилага към всички 
предварително опаковани храни, 
предназначени за крайни потребители, 
включително храни, доставяни от 
заведения за обществено хранене, и 
храни, предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене.

Or. de

Изменение 111
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) „неопакована храна“ означава 
храна, която се предлага за продажба 
на крайния потребител без опаковка и 
се опакова в момента на продажбата 
на крайния потребител, и храна и 
пресни продукти, които се опаковат 
предварително на мястото на 
продажба за непосредствена 
продажба;

Or. de

Обосновка

В магазините, обикновено в близост до щандовете с обслужващ персонал, се 
предлагат опаковани храни, с цел да се ускори обслужването на клиентите на 
щандовете и да се избегнат дългите опашки. В случая с храните, опаковани според 
индивидуалните желания на клиентите, на практика е невъзможно предоставянето 
на същата информация, каквато е задължителна за предварително опакованите 
храни, поради голямото разнообразие от предлагани продукти и поради това, че те се 
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произвеждат ръчно и че предлаганият асортимент варира всеки ден.

Изменение 112
Cornelis de Jong

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „неопакована храна“ означава 
храна, която се предлага за незабавна 
продажба на крайния потребител, без 
опаковка; храна в опаковка, ако 
въобще е опакована, единствено в 
момента на продажбата на крайния 
потребител; и ежедневно приготвяни 
пресни продукти, които да са 
опаковани за незабавна продажба на 
датата на производство;

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на гладкото функциониране на настоящия регламент се 
препоръчва не само да се предостави определение за опакована храна, но също така да 
се даде определение за неопакована храна.

Изменение 113
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка у a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(уа)  „имитация на храна” означава 
храна, която наподобява друга храна, 
в която обикновено използваната 
съставка се замества напълно или 
частично от друга съставка;

Or. de
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Обосновка

Чрез нарастващото използване на имитации на храни, при които съставки се заменят 
с по-евтини заместители, потребителите биват заблуждавани.

Изменение 114
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, освен в 
случаите, когато тези изисквания се 
отнасят до неотложната защита на 
човешкото здраве, се предоставя 
преходен период от не повече от 18 
месеца след влизане в сила на новите 
изисквания, като през този период могат 
да бъдат пускани на пазара храни с 
етикети, които не съответстват на 
новите изисквания, а наличните 
количества от такива храни, пуснати на 
пазара преди изтичане на преходния 
период, да могат да се продават до 
изчерпването им.

Or. en

Обосновка

 За да се сведат до минимум отпадъците от опаковки, нормално е предоставянето на 
преходен период при въвеждането на нови изисквания за етикетиране, освен ако не 
става дума за непосредствена опасност за потребителите, в който случай 
въвеждането на такъв период може да не е уместно. Текстът следва изменението, 
предложено от докладчика, но добавя думата „неотложната“, тъй като самият 
докладчик използва тази формулировка в обосновката.
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Изменение 115
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, следва да
се предвидят подходящи преходни 
периоди от най-малко 3 години след 
влизане в сила на новите изисквания, 
като през тези периоди могат да бъдат 
пускани на пазара храни с етикети, 
които не съответстват на новите 
изисквания. Следва да се предвидят 
разпоредби, съгласно които наличните 
количества от такива храни, пуснати на 
пазара преди изтичане на преходния 
период, могат да се продават до 
изчерпването им, но не по-късно от 
три години след влизането в сила на 
новите разпоредби. Същото важи и за 
наличните количества етикети, с 
които стопанските субекти в 
хранителната промишленост 
разполагат преди влизането в сила на 
новите разпоредби.

Or. de

Обосновка

За да се гарантират приложими на практика преходни периоди, особено за МСП, 
следва да бъдат въведени подходящи преходни периоди (от най-малко три години). 
При определяне на преходния период е важно да се предвиди избягване на 
значителните разходи, свързани с инвестиране в отпечатването и разработването на 
опаковъчните материали, както и за скъпо струващо унищожаване на запаси от 
етикети. 
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Изменение 116
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За улесняване на гладкото функциониране на вътрешния пазар, както и за да се 
сведат до минимум отпадъците от опаковки, естествено е да се предвиди преходен 
период, когато се въвеждат нови изисквания за етикетирането.

Изменение 117
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б - точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) въздействие върху здравето, 
включително рискове и последици, 
отнасящи се до вредни или опасни 
съставки на храните;

заличава се

Or. de
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Изменение 118
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разглеждане на необходимостта 
от задължителна информация за храните 
следва да се отчита широко 
разпространената необходимост на 
част от мнозинството от 
потребителите по отношение на 
определена информация, на която те 
отдават значителна стойност, или на 
всички общоприети ползи за 
потребителите с оглед на това да им
се даде възможност за информиран 
избор. 

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, на която те отдават 
значителна стойност, или на всички 
общоприети ползи, с оглед на това да се 
даде възможност на потребителите за 
информиран избор. 

Or. en

Обосновка

До въвеждане на нови правила за етикетиране следва да се пристъпва единствено при 
наличието на основано на доказателства изследване, показващо предимствата на 
тези нови изисквания.  Разходите по предоставянето на допълнителна информация не 
бива да бъдат непропорционални.  Промените в етикетите водят до значими 
последици за производителите от ЕС, както и за вноса от трети страни; трябва да 
бъде постигнат баланс между потребностите на потребителите и на 
производителите.

Изменение 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(аа) под формата на картинни 
изображения, които заблуждават 
потребителите относно произхода, 
естеството или съдържанието на 
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храната;

Or. de

Обосновка

Не само произходът, но и съставките и съдържанието следва изрично да се посочват. 
Изменението служи за подобряване на яснотата и реалистичността на 
изображенията върху хранителните продукти. Например върху кисело мляко с 
аромат на ванилия изобразяването на ванилови пръчки би било заблуждаващо. 

Изменение 120
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

На пазара се предлагат все повече имитации на храни, като например произведено от 
растителна мазнина „сирене“. Наблюдава се също така, че обикновено използваните 
за производството на даден продукт съставки отчасти се заместват до известна 
степен с по-евтини алтернативи. По принцип потребителите не са в състояние да 
забележат това. Поради това в интерес на прозрачността следва да бъде въведено 
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съответно етикетиране.

Изменение 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) като на потребителя 
посредством наименованието или 
картинно изображение върху 
опаковката се внушава мисълта за 
определен продукт или съставка, 
въпреки че в действителност става 
дума за имитация на дадена храна или 
за заместител на обикновено 
използвана за даден продукт съставка. 
В подобни случаи продуктът носи 
обозначението „Произведен с 
(наименование на съставката 
заместител) вместо с (наименование 
на заместената съставка)“.

Or. en

Обосновка

В интерес на прозрачността следва да бъде въведено съответно етикетиране за 
имитациите на храни. Пример за имитациите на храни, които все по-често се 
предлагат на пазара, е произведено от растителна мазнина „сирене“. Освен това се 
установява, че използваните по принцип за производството на даден продукт 
съставки отчасти се заместват с по-евтини алтернативи (напр. заместването на 
млякото в сладоледа с растителна мазнина, заместването на трюфелите с 
ароматизирано с трюфели олио и ваниловата есенция с ванилин). Това обичайно не е 
видимо за потребителите и е налице необходимост от по-голяма яснота и 
прозрачност.
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Изменение 122
Anna Maria Corazza Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) чрез графично представяне, което 
подвежда потребителя относно 
истинския характер или произход на 
храните.

Or. en

Обосновка

Не се използват образи и графики, които умишлено подвеждат потребителите 
относно истинския произход на даден продукт. Информацията с рекламна цел или 
тази, предоставяна доброволно, следва да не засенчва или да нарушава естеството на 
задължителната информация.

Изменение 123
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комитетът, посочен в член 49, 
параграф 1 може да изготви 
неизчерпателен списък на 
твърденията и думите по смисъла на 
параграф 1, чиято употреба се 
забранява или ограничава.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение цели запазване на действащата разпоредба в 
законодателството на ЕС по отношение на храните (Директива 2000/13), която 
изисква държавите-членки да действат съвместно при необходимост от въвеждане 
на ограничения върху използването на някои твърдения и думи на етикетите.  При 
липсата на подобна разпоредба отделните държави биха могли да законодателстват 
сами и е твърде възможно определенията да се различават в отделните държави-
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членки, като по този начин  биха създали пречки за търговията на вътрешния пазар. 

Изменение 124
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които пускат за първи 
път на пазара храна, предназначена за 
доставяне на краен потребител или 
заведения за обществено хранене, 
гарантират наличието и точността на 
информацията за храните в 
съответствие с приложимото 
законодателство в областта на 
информацията за храните.

3. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които пускат на пазара 
на Общността храна, предназначена за 
доставяне на краен потребител или 
заведения за обществено хранене, 
гарантират наличието и точността на 
информацията за храните в 
съответствие с приложимото 
законодателство в областта на 
информацията за храните.

Or. en

Обосновка

 Думата „пазар“ може да бъде неправилно изтълкувана (напр. световен пазар). 
Следователно е важно да се уточни, че става въпрос за вътрешния пазар на ЕС.

Изменение 125
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до предварително опакованите и 
неопакованите храни, се предава на 
търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
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информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до в) и е) на 
крайния потребител.

за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до в) и е) на 
крайния потребител.

Or. el

Изменение 126
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) наименование на храните; (а) търговско наименование;

Or. de

Обосновка

- Параграф 1, букви от а) до з): лингвистично адаптиране, за да се гарантира 
последователност с актуалната терминология на Директива 2000/13/EО (Директива 
относно етикетирането). (За сравнение: член 3, наред с другото, „търговско 
наименование“,„нетно количество“).

Изменение 127
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) нетно количество на храните; Не се отнася до българския текст

Or. de

Обосновка

- Параграф 1, букви от а) до з): лингвистично адаптиране, за да се гарантира 
последователност с актуалната терминология на Директива 2000/13/EО (Директива 
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относно етикетирането). (За сравнение: член 3, наред с другото, „търговско 
наименование“,„нетно количество“).

Изменение 128
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е) срок на минимална трайност или 
срок на годност;

(е) срок на минимална трайност или в 
случай на храни, които са бързо 
развалящи се от микробиологична 
гледна точка - срок на годност;

Or. de

Обосновка

Параграф 1, букви от а) до з): лингвистично адаптиране, за да се гарантира 
последователност с актуалната терминология на Директива 2000/13/EО (Директива 
относно етикетирането). (За сравнение: член 3, наред с другото, „търговско 
наименование“,„нетно количество“).

Изменение 129
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 9 — параграф 1 — буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) наименование или търговско 
наименование и адрес на производителя 
или пакетиращото предприятие, или на 
продавача, установен на територията 
на Общността;

з) наименование или търговско 
наименование и адрес в рамките на 
Общността на производителя или 
пакетиращото предприятие, на 
продавача, на вносителя или, където е 
уместно, на стопанския субект в 
хранителната промишленост, под 
чието наименование или търговско 
наименование се продава храната;

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се гарантира задължителното упоменаване на наименованието или 
търговското наименование и адреса в рамките на Общността на стопанските 
субекти, отговорни за първоначалното предлагане на продукта на пазара на 
Общността. За тази цел предвиденият списък трябва да бъде разширен и уточнен.

Изменение 130
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

(и) страната на произход или мястото на 
произход в случаите, когато липсата на 
обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, 
ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът 
като цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 
място; в такива случаи 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в 
съответствие с установените в 
съответствие с член 35, параграф 5;

(и) страната на произход или мястото на 
произход в случаите, когато липсата на 
обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
действителния произход на храната; 

Or. de

Обосновка

Предложеното разширяване на етикетирането на произхода се отхвърля. В много 
случаи етикетирането на произхода на отделни съставки е практически невъзможно, 
особено когато производителите зависят от различните степени на наличие на 
пазара. Изискването за предоставяне на детайли относно произхода води по този 
начин до значително по-малка гъвкавост и свързаните с това по-високи разходи. 
Следователно формулировката на член 3, параграф 1, точка 8 от Директива 
2000/13/ЕО следва да се запази, като по този начин се запази и мащабът на общата 
забрана за подвеждане на потребителя.
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Изменение 131
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или мястото на 
произход в случаите, когато липсата 
на обозначаването им може да 
подведе потребителя по отношение 
на истинската страна на произход 
или място на произход, и по-
специално, ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът 
като цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 
място; в такива случаи 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в 
съответствие с установените в 
съответствие с член 35, параграф 5;

и) страната на произход или мястото на 
произход на всички меса. 
Разпоредбите относно говеждото, 
телешкото, рибата и ракообразните 
се прилагат и за останалите меса;

Or. en

Обосновка

С оглед на прозрачността, потребителите трябва да знаят коя е страната на 
произход на месото. Информираността по отношение на това къде е било 
отглеждано животното и къде е пакетирано месото е от съществено значение, за да 
може потребителят на направи информиран избор. 

Изменение 132
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или 
мястото на произход в случаите, когато 
липсата на обозначаването им може да 
подведе потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 

и) страната на произход или 
мястото на произход, включително за 
непреработените храни, в случаите, 
когато липсата на обозначаването им 
може да подведе потребителя по 
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място на произход, и по-специално, ако 
информацията, която придружава 
храната, или етикетът като цяло 
предполагат, че храната произхожда от 
различна страна или място; в такива 
случаи обозначаването е в съответствие 
с правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в съответствие с 
установените в съответствие с член 35, 
параграф 5;

отношение на истинската страна на 
произход или място на произход, и по-
специално, ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът като 
цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 
място; в такива случаи обозначаването е 
в съответствие с правилата, определени 
в член 35, параграф 3 и 4, както и в 
съответствие с установените в 
съответствие с член 35, параграф 5;

Or. el

Изменение 133
George Lyon

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) страната на произход за някои 
основни продукти, като се използва 
подход за разглеждане на всеки случай 
поотделно, и след провеждане на 
консултации със заинтересованите 
страни в съответните сектори;

Or. en

Обосновка

Посочването на страната на произход на етикета вече е задължително за някои 
основни продукти (например за говеждото месо), когато се счита, че това е 
необходимо по причини, свързани с проследяемостта и безопасността на храните. Все 
още може да има някои продукти, които трябва да бъдат третирани по този начин; 
следователно тази възможност следва да продължава да е налице. Също така, това 
би отразило очакванията на потребителите в някои сектори на хранителната 
промишленост.
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Изменение 134
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изменя списъка 
със задължителните данни, посочени 
в параграф 1. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Предвид значението на тази разпоредба е уместно да не се поверява на Комисията 
изключително правомощие да изменя списъка със задължителните данни.

Изменение 135
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, 
параграф 1 и член 10, параграф 2 по 
отношение на млякото и млечните 
продукти, представени в стъклени 
бутилки, предназначени за повторна 
употреба.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение цели запазване на действащата разпоредба в 
законодателството на ЕС по отношение на храните (Директива 2000/13), която 
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изисква държавите-членки да действат съвместно при необходимост от въвеждане 
на ограничения върху използването на някои твърдения и думи на етикетите.  При 
липсата на подобна разпоредба отделните държави биха могли да законодателстват 
сами и е твърде възможно определенията да се различават в отделните държави-
членки, като по този начин  биха създали пречки за търговията на вътрешния пазар. 

Изменение 136
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставянето на достъп до 
някои задължителни данни по начин, 
различен от предоставянето им върху 
опаковката или етикета, може да 
бъде установен от Комисията, при 
условие че общите принципи и 
изисквания, посочени в Глава II от 
настоящия регламент, са изпълнени. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължителните данни са в основата на настоящия регламент. Начинът на 
посочване на тези данни не трябва да се променя чрез мерки, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от настоящия регламент.
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Изменение 137
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, при 
значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета. Търговската информация на 
опаковката не засенчва 
задължителната информация. 
Факторите, посочени в приложение 
ХІІІ б, могат да засегнат 
четливостта и се отчитат при 
оформлението на етикета.

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост от измерими и следователно приложими критерии за 
подобряване на яснотата на етикета. Докато един минимален размер на шрифта не 
осигурява непременно цялостна прегледност, този параграф гарантира зачитането 
на редица фактори, които засягат прегледността (например контраст, вид шрифт, 
подредба и т.н.). Важно е търговската информация на опаковката да не засенчва 
задължителната информация.



PE438.135v03-00 46/162 AM\802277BG.doc

BG

Изменение 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви,
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви с 
такъв шрифт и контраст между 
отпечатания надпис и фона на етикета, 
които да гарантират четливостта 
им.

Or. it

Обосновка

Минималният шрифт от 3 mm само би увеличил размерите на опаковките и така би 
бил в разрез с целите в областта на защитата на околната среда. Производителите 
трябва да имат възможността да пригодят формата на етикетите към размерите 
на опаковките, като в същото време осигурят възможно най-висока степен на 
четливост и яснота на предоставената информация в полза на потребителите.

Изменение 139
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к), 
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когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката в ясно четлив формат, 
който по никакъв начин не може да 
подведе потребителя. Елементите, 
които се вземат предвид, за да се 
гарантира четливостта на 
информацията за храните, са 
оформлението на текста, стилът, 
размерът и цветът на шрифта на 
текста, цветът на фона, опаковката 
и отпечатването, както и 
разстоянието и ъгълът на гледане.
Комисията установява, съвместно с 
европейски организации на 
потребителите и заинтересовани 
страни, правила за определяне на 
начина на прилагане на тези 
елементи за гарантиране на 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация за 
храните. Тези мерки, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи на настоящия регламент 
чрез допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Всяка информация върху етикет следва да бъде лесно видима, ясно четлива и да не 
подвежда потребителите, за да могат потребителите да направят информиран 
избор.
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Изменение 140
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

(1) Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се нанасят на опаковката 
или на етикета по начин, който 
гарантира тяхната четливост.

Or. de

Обосновка

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.
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Изменение 141
George Lyon

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й), 
когато са поставени на опаковката и 
на прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1.  Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к), 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета по ясно 
четлив начин, като се използват
шрифт, цвят и контраст.

Европейската комисия разработва в 
сътрудничество със съответните 
представители на заинтересованите 
страни задължителни правила 
относно четливостта на 
предназначената за потребителите 
информация върху опаковката на 
храните. Тези мерки, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи на настоящия регламент 
чрез допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
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the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Изменение 142
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността,
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й), 
когато са поставени на опаковката и 
на прикачения към нея етикет,
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к), 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се нанасят на опаковката 
или на етикета по начин, който 
гарантира тяхната четливост.

Европейската комисия разработва 
чрез процедура на консултация с 
представители на съответните 
заинтересовани страни 
задължителни правила относно 
четливостта на предназначената за 
потребителите информация. 
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. de
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Обосновка

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Изменение 143
Tiziano Motti, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Задължителните данни, изброени 
в член 9, параграф 1, се представят по 
начин, който да гарантира 
значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета, и така, че да бъдат ясно 
четливи и незаличими.

Or. it

Обосновка

Важно е потребителите винаги да имат достъп до задължителната съгласно член 9, 
параграф 1 информация.

Изменение 144
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Подробни правила относно 
представянето на задължителни 
данни и разширяването на обхвата на 
изискванията, посочени в параграф 2 

заличава се
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по отношение на допълнителните 
задължителни данни за специфични 
категории или видове храни, посочени 
в членове 10 и 38, могат да се приемат 
от Комисията. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Този параграф би предоставил твърде широки правомощия на Комисията, като се 
има предвид, че той по никакъв начин не засяга "несъществени елементи".

Изменение 145
George Lyon

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ 
по-малка от 10 cm2;

заличава се

Or. en

Изменение 146
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 

4. Комисията разработва, съвместно 
с европейски организации на 
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опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ 
по-малка от 10 cm2;

потребителите и заинтересовани 
страни, правила за определяне на 
начина, по който следва да се 
прилагат елементите, посочени в 
член 14, параграф 1, за гарантиране на 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация за 
храните при опаковки или 
контейнери с много ограничена 
повърхностна площ.

Or. en

Обосновка

Четливостта на информацията за храните върху продуктите с малки размери 
остава предизвикателство: като цяло само част от посочената в член 9 информация 
следва да бъде задължителна за продукти, чиято годна за печат повърхност е с площ 
по-малка от 80 cm2. С това изменение Комисията все пак ще бъде задължена да 
проучи, заедно с всички съответни заинтересовани страни, по какъв начин 
информацията за храните може да бъде предоставяна в четлив вид върху 
продуктите с малки размери.

Изменение 147
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ по-
малка от 10 cm2;

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ по-
малка от 50 cm2;

Or. en
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Изменение 148
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Задължителната информация за 
храните се излага на значителна площ 
по такъв начин, че да бъде лесно 
видима, четлива и, където е 
целесъобразно, незаличима. Тази 
информация не може да бъде скривана 
по никакъв начин, затъмнявана, 
отнемана или прекъсвана от какъвто и 
да било текст или графичен материал 
или друг намесващ се материал.

6. Задължителната информация за 
храните се излага на значителна площ 
по такъв начин, че да бъде лесно 
видима, четлива и, където е 
целесъобразно, незаличима, без да се 
предоставя излишна информация. 
Тази информация не може да бъде 
скривана по никакъв начин, 
затъмнявана, отнемана или прекъсвана 
от какъвто и да било текст или графичен 
материал или друг намесващ се 
материал.

Or. nl

Обосновка

Не бива да се прекалява. Ако се предоставя прекалено много информация, то 
етикетите на хранителните продукти престават да изпълняват информативната си 
функция. Това осуетява тяхното предназначение да позволят на потребителите да 
правят по-обмислен избор по отношение на храните и хранителния режим.

Изменение 149
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 15 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) задължителната информация за 
храните трябва да бъде налична най-
късно преди извършването на 
продажбата и да бъде отразена в 
материал, съпътстващ сключването 
на продажбата от разстояние, или да 
бъде предоставена с други подходящи 
средства;

(а) задължителната информация за 
храните е налична преди сключване на 
договора и е четлива по начин, 
подходящ за използваните средства за 
комуникация от разстояние, а
потребителят получава 
задължителната информация на 
траен носител, в разумен срок след 
сключването на договора и най-късно 
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в момента на доставка на храната в 
съответствие с член 13, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка отразява подхода, използван при друго отнасящо се до 
тези въпроси законодателство на ЕС в областта на потребителите.

Изменение 150
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 15 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) данните, изброени в член 9, 
параграф 1, букви г), е), з), ж) и к), са 
задължителни единствено в момента на 
доставка.

(б) данните, изброени в член 9, 
параграф 1, буква е), са задължителни 
единствено в момента на доставка.

Or. en

Обосновка

За да могат потребителите да вземат информирано решение, е изключително важно 
те вече да разполагат с цялата налична информация, както се изисква съгласно член 
9, параграф 1. Въпреки това може да се направи изключение по отношение на срока на 
минимална трайност, който може да не бъде известен в момента на закупуване.

Изменение 151
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 9, параграф 2, 
задължителната информация за храните 
се предоставя на език, който е лесно 
разбираем за потребителите от 
държавите-членки, в които се продава 

1. Без да се засяга член 9, параграф 2, 
задължителната информация за храните 
се предоставя на език, който е лесно 
разбираем за всички потребители от 
държавите-членки, в които се продава 
храната, включително за незрящите 
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храната. лица и лицата с увредено зрение.

Or. sv

Обосновка

Съгласно член 56а от Директива 2004/27/EО (за изменение на Директива 2001/83/EО) 
изобразяването на наименованието в брайлов формат е задължително за 
лекарствените продукти, а съществува и изискване за листовката на продукта да 
бъде във формат, подходящ за незрящите лица и лицата с увредено зрение. Тъй като 
храните, съдържащи алергенни съставки, могат да причинят сериозни проблеми на 
хората, които не знаят за тях, задължението за брайлов формат следва да бъде 
разширено и да обхваща списъка на съставките на храните. 

Изменение 152
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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



AM\802277BG.doc 57/162 PE438.135v03-00

BG

Изменение 153
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Отхвърля се задължителното етикетиране на хранителните стойности. Именно 
стъклени бутилки, предназначени за повторно използване, се продават по принцип 
като единична порция (например, 200 ml или 250 ml). Наличното място за 
отбелязвания върху тези бутилки е ограничено. Следователно следва да се запази 
досегашният обем на етикетиране, т.е. търговско наименование, нетно количество, 
алергени и дата на минимална трайност (вж. член 13, параграф 4 от Директива 
2000/13/ЕО относно етикетирането). 

Изменение 154
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност, върху 
която може да се отпечатва 
информация, е по-малка от 100 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е). 
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буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя. 3.

Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя. 3.

Or. it

Обосновка

Поради непрекъснатите промени в законодателството относно етикетирането на 
храните, сега се изисква много повече задължителна информация, отколкото в 
миналото, а освен това на етикетите често се използват няколко езика. Поради тези 
причини най-голямата повърхност следва да бъде увеличена до не по-малко от 100 cm2

за целите на дерогацията.

Изменение 155
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е). 
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя. 3.

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност за 
отпечатване е по-малка от 100 cm2 или 
нетното количество е по-малко от 
30 g, се изисква на опаковката или на 
етикета да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д) и е). Данните, посочени в член 9, 
параграф 1, буква б), се предоставят с 
други средства или при поискване от 
потребителя. 3.

Or. de

Обосновка

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
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(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Изменение 156
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е). 
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя. 3.

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката годна за печат
повърхност е по-малка от 100 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е) и член 
29, параграф 1, буква а). Данните, 
посочени в член 9, параграф 1, буква б) 
се предоставят с други средства или при 
поискване от потребителя. 3.

Or. de

Обосновка

Дерогациите за по-малки опаковки не са нито подходящи, нито осъществими и във 
връзка с това следва да се разширят.

Изменение 157
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност, върху 
която може да се отпечатва 
информация, е по-малка от 80 cm2, се 
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предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е). 
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е). 
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

Or. en

Обосновка

Информацията върху продукти с изключително малки размери трябва да бъде 
ограничена до най-съществените фактори, тъй като в противен случай 
производителите ще бъдат принудени да използват по-големи опаковки или 
контейнери, отколкото е необходимо за самите продукти.

Изменение 158
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 50 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е). 
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

Or. en
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Изменение 159
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предварително неопаковани 
стоки, както и при такива, 
доставяни от заведения за 
обществено хранене по смисъла на 
член 2, параграф 2, буква г), данните, 
посочени в член 9 и 29, не са 
задължителни. 

Or. de

Обосновка

В предприятия, които търгуват на дребно с храни, както и в традиционния сектор за 
производство на храни, включително в заведенията за обществено хранене, се 
произвеждат продукти, които се предоставят непосредствено на консуматорите. 
Няма стандартна процедура: съставките се променят ежедневно. Традиционният 
сектор за производство на храни е гарант за запазването на регионалните 
специалитети и гарантира разнообразието на предлаганите продукти. С оглед на 
това е важно споменатите производители да се освободят от изискването за 
обявяване на хранителните стойности.

Изменение 160
Anna Maria Corazza Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При неопаковани предварително 
стоки, както и при такива, 
доставяни от заведения за 
обществено хранене по смисъла на 
член 2, параграф 2, буква г), с 
изключение на член 9, параграф 1, 
буква в), данните, посочени в член 9 и 
29, не са задължителни.
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Or. en

Обосновка

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Изменение 161
Cornelis de Jong

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При неопаковани предварително 
стоки, както и при такива, 
доставяни от заведения за 
обществено хранене по смисъла на 
член 2, параграф 2, буква г), данните, 
посочени в член 9 и 29, не са 
задължителни.

Or. en

Обосновка

В предприятия, които търгуват на дребно с храни, както и в традиционния сектор за 
производство на храни, включително в заведения за обществено хранене или 
земеделски стопанства, които осъществяват директна търговия, се произвеждат 
също така продукти, които се продават непосредствено на потребителите. Няма 
стандартна процедура: съставките се променят ежедневно. Следва да се има 
предвид и фактът, че именно традиционният сектор за производство на храни е 
гарант за запазването на регионалните специалитети, за творческия подход и за 
нововъведенията, с което гарантира и разнообразието на предлаганите продукти. С 
оглед на това е важно споменатите производители да се освободят от изискването 
за обявяване на хранителните стойности.
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Изменение 162
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфичните разпоредби относно 
използването на наименованието на 
храната и данните, които я 
съпровождат, са посочени в 
приложение V.

2. Допуска се също така използването 
в държавата-членка на продажба на 
наименованието, под което 
продуктът е законно произведен и 
търгуван в държавата-членка на 
производство.
Въпреки това, когато прилагането на 
останалите разпоредби на 
настоящия регламент, по-специално 
разпоредбите, определени в член 9, не 
би позволило на потребителите в 
държавата-членка на продажба да 
узнаят действителното естество на 
храната и да я отличат от храните, 
с които биха могли да я объркат, 
наименованието на храната се 
съпровожда от друга описателна 
информация, която се поставя в 
близост до наименованието на 
храната.
В изключителни случаи 
наименованието на храната в 
държавата-членка на 
производството не може да се 
използва в държавата-членка на 
продажба, когато храната, която се 
обозначава с това наименование, е 
толкова различна по отношение на 
своя състав или производство в 
сравнение с храната, която е позната 
под това наименование, че 
разпоредбите на точки 1 и 2 са 
недостатъчни, за да гарантират 
коректно информиране на 
потребителя в държавата-членка на 
продажба.
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Нито една производствена или 
търговска марка или популярно 
наименование не може да замества 
търговското наименование на 
продукта. 
Търговското наименование на 
продукта включва или се съпровожда 
от данни относно физическото 
състояние на продукта или 
специфичната обработка, на която е 
бил подложен (например на прах, 
изсушен чрез замразяване, дълбоко 
замразен, концентриран, опушен) във 
всички случаи, в които пропускането 
на тази информация може да доведе 
до объркване на купувача.
Всяка храна, която е била обработена 
с йонизиращо лъчение, трябва да 
съдържа означението „облъчено“ или 
„обработено с йонизиращи лъчения“.
Приложение V съдържа специфични 
изисквания относно обозначението 
„мляно месо“. 

Or. de

Обосновка

За да се отдаде дължимото на целта за опростяване и по-добро регулиране, в текста 
следва да се включи разпоредбата относно търговското наименование (тук: член 18). 
Съществуващите правила в Директива 2000/13/ЕО (Директивата за етикетирането) 
бяха ясни и недвусмислени и поради това следва да се използват (вж. член 5).

Изменение 163
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) №1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент 

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

Or. en

Обосновка

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize. 
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary. 

. 

Изменение 164
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) вино, както е определено в (д) вино и лозаро-винарски продукти, 
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Регламент (ЕО) №1493/1999, бира, а и
спиртни напитки, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) №1576/89. Все пак, 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи 
този доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3.

както е определено в член 1, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 479/2008 на 
Съвета от 29 април 2008 г. относно 
общата организация на пазара на 
вино1 и член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕИО) № 1601/1991 на 
Съвета от 10 юни 1991 г. относно 
установяване на общи правила за 
определянето, описанието и 
представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти2, подобни продукти, 
получени от плодове, различни от 
грозде, ябълково вино, крушово вино,
бира, а и спиртни напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 г. относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки3 и други алкохолни 
напитки. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на член 
19 по отношение на посочените в 
настоящата точка продукти и може 
да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките. 
Мерките се приемат, когато е 
необходимо, в съответствие със 
следните процедури:
(i) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 479/2008, в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 113, параграф 1 от същия 
регламент и предвидена в член 195, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 
октомври 2007 г. за установяване на 
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обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои 
земеделски продукти (Общ регламент 
за ООП)4;
(ii) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/1991, в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, предвидена в член 13 от 
същия регламент;
(iii) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 110/2008, в съответствие с 
процедурата по регулиране, 
предвидена в член 25, параграф 2 от 
същия регламент;
(iv) по отношение на други продукти, 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.
Без да се засягат спецификите, 
определени чрез посочените по-горе 
процедури за продуктите, посочени в 
параграф 1, точки (i), (ii) и (iii), 
мерките се прилагат последователно 
и стават приложими едновременно за 
всички продукти, изброени в член 20, 
буква д) и член 29, параграф 1.
1. ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.
2. ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1.
3 OВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.
4. ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъдат изяснени редица основни въпроси, преди да се изиска 
етикетиране на съставките или хранителните стойности за алкохолни напитки, 
които не се консумират заради хранителната си стойност. Освен това Регламент 
(ЕО) № 479/2008, Регламент (ЕИО) № 1601/91 и Регламент (ЕО) № 110/2008 уреждат 
средствата за представяне и етикетиране на вина и спиртни напитки. Те също така 
предоставят възможността да се определят правилата за прилагане посредством 
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специфичната за тях процедура по комитология. Тези разпоредби следва да се 
запазят, с цел осигуряване на последователност.

Изменение 165
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 20 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) №1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) №1576/89. Все пак, 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3.

(д) вино и лозаро-винарски продукти, 
както е определено в член 1, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 479/2008 на 
Съвета от 29 април 2008 г. относно 
общата организация на пазара на 
вино1 и член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕИО) № 1601/1991 на 
Съвета от 10 юни 1991 г. относно 
установяване на общи правила за 
определянето, описанието и 
представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти2, подобни продукти, 
получени от плодове, различни от 
грозде, ябълково вино, крушово вино,
бира, спиртни напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 г. относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки3 и други алкохолни 
напитки. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад в срок до ...* относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките се приемат, 
когато е необходимо, в съответствие 
със следната процедура:
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(i) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 479/2008, в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 113, параграф 1 от същия 
регламент и предвидена в член 195, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 
октомври 2007 г. за установяване на 
обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои 
земеделски продукти (Общ регламент 
за ООП)4;
(ii) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/1991, в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, предвидена в член 13 от 
същия регламент;
(iii) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 110/2008, в съответствие с 
процедурата по регулиране, 
предвидена в член 25, параграф 2 от 
същия регламент;
(iv) по отношение на други продукти, 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.
Без да се засягат спецификите, 
определени чрез посочените по-горе 
процедури за продуктите, посочени в 
параграф 1, точки (i), (ii) и (iii), 
мерките, посочени в параграф 1, се 
прилагат последователно и стават 
приложими едновременно за всички 
продукти, изброени в член 20, буква д) 
и член 29, параграф 1.
1. ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.
2. ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1.
3 OВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.
4. ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

* ОВ Моля въведете дата: пет години от 
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влизането в сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 166
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) №1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все пак, 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочени в член 49, параграф 3.

(д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) №1493/1999, лозаро-
винарски продукти, както е 
определено в Регламент (ЕО) №
479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. 
относно общата организация на 
пазара на вино и Регламент (ЕИО) 
№ 1601/1991 на Съвета от 10 юни 
1991 г. относно установяване на общи 
правила за определянето, описанието 
и представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, плодова бира, бира, спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) №
110/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 януари 2008 г. относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и други алкохолни 
напитки. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на член 
19 по отношение на тези продукти и 
може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
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приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Като цяло алкохолните напитки не следва да попадат в обсега на настоящия 
регламент, а се нуждаят от специални разпоредби. В тази връзка би трябвало най-
напред да се изяснят принципни въпроси, тъй като например референтна стойност за 
100 ml би била изключително неуместна по отношение на информацията за 
хранителната стойност при спиртните напитки, а и много от хранителните 
вещества, които се съдържат в храните, не се срещат в алкохолните напитки.

Изменение 167
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 21 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните съставни елементи на 
храни не се изисква да бъдат включени 
в списъка на съставките:

Не се смятат за хранителни 
съставки:

Or. de

Обосновка

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).
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Изменение 168
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 21 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) вещества, използвани в строго 
необходимите количества като 
разтворители или средства за 
хранителни вещества, хранителни 
добавки или ароматизанти;

(в) вещества, използвани в строго 
необходимите количества като 
разтворители или средства за 
микрокултури, хранителни добавки,
ароматизанти, ензими или други 
вещества, с физиологична или 
технологична цел;

Or. de

Обосновка

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Изменение 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Храната не е предварително 
опакована и в търговската площ е 
ясно посочено, че:
- потребителите ще получат 
информация относно алергенните 
вещества пряко в разговор с продавача 
и/или от изложени информационни 
материали в търговските помещения, 
и 
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- потребителите ще бъдат 
информирани за възможността за 
кръстосано замърсяване; или

Or. en

Обосновка

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Изменение 170
Cornelis de Jong

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) храната не е предварително 
опакована и в търговската площ е 
ясно посочено, че:
- потребителите могат да получат 
информация относно алергенните 
вещества пряко в разговор с продавача 
и/или от изложени информационни 
материали в търговските помещения, 
и
- потребителите са информирани, че 
не може да се изключи 
възможността за кръстосано 
замърсяване.

Or. en

Обосновка

Подробно обозначаване на всички продукти по отношение на алергените е почти 
невъзможно при неопакована предварително стока и най-вече би поставило малките и 
средни предприятия в много неизгодно положение по отношение на тяхната 
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конкурентоспособност  и би довело до допълнителни разходи за тях. Освен това не 
може да се изключи възможността за кръстосано замърсяване при предприятия с 
ограничена работна площ. Задължителният и ясен надпис предоставя правна 
сигурност на предприятията.

Изменение 171
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съответният срок е лесно 
откриваем и не трябва да бъде 
скриван. Той се изразява по следния 
начин:
A. Срок на минимална трайност:

(а) Датата се предхожда от думите:

– „Годно до [дата]“, когато в датата 
е посочен определен ден,
– „Годно до края на [месец]“ във 
всички останали случаи.

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота приложение ІХ се добавя в законодателния текст. Изразът 
„Годно до …“ следва да се тълкува съгласно националното законодателство или 
националните правно необвързващи споразумения. Изключението от посочването на 
срока на минимална трайност на отделни порции сладолед се заличава. Тъй като 
отделни порции могат да бъдат отделени от опаковката или партидата, в която са 
били продадени, срокът на минимална трайност трябва да е посочен на всяка порция, 
която може да бъде отделена.
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Изменение 172
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 173
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Етикетирането за хранителната 
стойност включва следните данни (по-
долу наричано „етикетиране за 
хранителната стойност“):

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

(б) количествата белтъчини, 
въглехидрати и мазнини.

Or. de

Обосновка

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen
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auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Изменение 174
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

(б) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all’1,2% in volume, la 
quantità di proteine, grassi, acidi grassi 
saturi, carboidrati, zuccheri, fibre e sale.

Or. it

Обосновка

(Бел.пр.: италианският текст на документа на Комисията се различава до такава 
степен от английската и френската версия, че това изменение не може да бъде 
преведено.)  La tabella nutrizionale deve risultare coerente sia all’esperienza maturata dai 
consumatori europei nel corso degli anni (dir. 90/496/CE), sia al Codex Alimentarius, e deve 
perciò comprendere i valori relativi ai "Big 8" (valore energetico, proteine, carboidrati, 
zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari, sodio) riferiti ai 100g/ml e/o alla 
porzione.

Изменение 175
Philippe Juvin, Damien Abad

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Обосновка

От значение е при задължителното обявяване на хранителните стойности да се 
посочват най-важните хранителни съставки (белтъчини, въглехидрати - включително 
захари - мазнини, наситени мастни киселини, фибри и натрий), както са определени 
от действащото законодателство (Директива90/496/ЕИО). Информацията за 
хранителните стойности не бива да се ограничава единствено до потенциално 
проблематичните съставки, като ги подчертава изрично, тъй като едно здравословно 
хранене изисква уравновесения прием на всички изброени елементи.

Изменение 176
Christel Schaldemose

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 177
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) количествата наситени мастни 
киселини и транс-мазнини.

Or. en



PE438.135v03-00 78/162 AM\802277BG.doc

BG

Обосновка

Количеството наситени мастни киселини и транс-мазнини трябва да бъде включено в 
обявяването на хранителните стойности заради доказаното им действие. Заради 
своето вредно влияние върху здравето транс-мазнините вече са забранени в Дания.

Изменение 178
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случая с алкохолните напитки, с 
изключение на виното, 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности се състои 
от енергийната стойност и 
количеството въглехидрати.

Or. en
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Обосновка

Следва да се прави разлика между виното и другите алкохолни напитки. Вече е 
предвиден изчерпателен набор от технически стандарти, които обхващат изцяло 
енологичните практики, методите на производство и средствата за представяне и 
етикетиране на вина, като по този начин гарантират, че са обхванати всички етапи 
по веригата и че потребителите са защитени и адекватно информирани. 

Изменение 179
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Този параграф не се прилага за вино или 
лозаро-винарски продукти, както е 
определено в член 1, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 и член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 
1601/91 на Съвета, подобни продукти, 
произведени от плодове, различни от 
грозде, ябълково вино, крушово вино,
бира, а и спиртни напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 110/2008, и други 
алкохолни напитки. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на член 
19 относно тези продукти и може да 
придружи този доклад със специфични 
мерки, определящи правилата за 
етикетиране на съставките. Мерките 
се приемат, когато е необходимо, в 
съответствие със следната процедура:

(i) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/1991, в 
съответствие с процедурата по 
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регулиране, предвидена в член 13 от 
същия регламент;
(ii) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 110/2008, в съответствие с 
процедурата по регулиране, 
предвидена в член 25, параграф 2 от 
същия регламент;
(iii) по отношение на други продукти, 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.
Без да се засягат спецификите, 
определени чрез посочените по-горе 
процедури за продуктите, посочени в 
параграф 1, точки (i) и (ii), мерките се 
прилагат последователно и стават 
приложими едновременно за всички 
продукти, изброени в член 20, буква д) 
и член 29, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъдат изяснени редица основни въпроси, преди да се изиска 
етикетиране на съставките или хранителните стойности за алкохолни напитки, 
които не се консумират заради хранителната си стойност. Освен това Регламент 
(ЕО) № 479/2008, Регламент (ЕИО) № 1601/91 и Регламент (ЕО) № 110/2008 уреждат 
средствата за представяне и етикетиране на вина и спиртни напитки. Те също така 
предоставят възможността да се определят правилата за прилагане посредством 
специфичната за тях процедура по комитология. Тези разпоредби следва да се 
запазят, с цел осигуряване на последователност.

Изменение 180
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 

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

както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 479/2008 и № 1601/1991, плодова 
бира, бира, а и спиртни напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 110/2008, и други 
алкохолни напитки. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Като цяло алкохолните напитки не следва да попадат в обсега на настоящия 
регламент, а се нуждаят от специални разпоредби. В тази връзка би трябвало най-
напред да се изяснят принципни въпроси, тъй като например референтна стойност за 
100 ml би била изключително неуместна по отношение на информацията за 
хранителната стойност при спиртните напитки, а и много от хранителните 
вещества, които се съдържат в храните, не се срещат в алкохолните напитки.

Изменение 181
Philippe Juvin, Damien Abad

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – букви е и ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е) фибри; заличава се
(ж) протеини;
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Or. fr

Обосновка

В резултат на изменението на член 29, параграф 1, буква б).

Изменение 182
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В допълнение етикетирането за
хранителната стойност може да 
включва и количествата на едно или 
повече от следните вещества или техни 
съставни елементи, или съставни 
елементи от групите вещества, 
изброени в параграф 1:

(а) транс-мазнини; (а) транс-мазнини;

(аа) наситени 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) фибри; (е) фибри;

(ж) протеини;
(жа) захари;

(жб) натрий;

(жв) холестерол;

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

(з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI;
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(и) други вещества съгласно 
определенията в Регламент (ЕО) № 
1925/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 декември 2006 г. 
относно влагането на витамини, 
минерали и някои други вещества в 
храните1.
____
1 OВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.

Or. de

Обосновка

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 
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Изменение 183
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – букви е, ж и з

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(ж) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI;
(з) други вещества, посочени в част А 
на приложение XIII.
То може да включва и компоненти от 
горепосочените категории.

Or. en

Обосновка

В подобен регламент за предоставянето на информация за храните на 
потребителите е важно да не се изисква предоставянето на информация, която 
целевата група не разбира.  Проучванията показват, че потребителите вече не 
разбират част от информацията върху етикетите.  По отношение на хранителната 
стойност потребителите използват калории, а не джаули, като последната мярка се 
предпочита от учените и поради това е извън обхвата на настоящия регламент.

Изменение 184
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 185
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Според конкретния случай
обявените стойности трябва да бъдат 
средни стойности, основани на:

4. Обявените стойности трябва да бъдат 
средни стойности в края на срока на 
минимална трайност, основани, по 
целесъобразност, на: 

(а) анализ на производителя за храните; 
или

(а) анализ на производителя за храните; 
или

(б) изчисление на известните или 
средни стойности на използваните 
съставки; или

(б) изчисление на известните или 
средни стойности на използваните 
съставки; или

(в) изчисление според общоустановени 
или общоприети данни.

(в) изчисление според общоустановени 
или общоприети данни.

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

Правилата за прилагане на обявяването 
на енергийната стойност и хранителните 
съставки по отношение на точността на 
обявените стойности, като например 
разликите между обявените стойности
и стойностите, установени по време на 
официални проверки, се приемат, след 
като Европейският орган за 
безопасност на храните предостави 
своето становище, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 49, 
параграф 2. 

Or. de

Обосновка

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
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Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Изменение 186
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
енергийната стойност на храните, 
представени под формата на 
идентични порции, или допускащи 
лесното разделяне на идентични 
порции, се изразява по отношение на 
отделните порции, количествено 
изразени на етикета. Останалата 
предоставена информация също може 
да бъде изразена по отношение на 
отделните порции.

Or. fr

Обосновка

Обозначаването на енергийната стойност за 100g или 100ml не е непременно удачно, 
когато потребителят е изправен пред храни, вариращи в голяма степен по отношение 
на теглото и обема си. 
Следователно е желателно, в случаите, когато храната може да бъде разделена на 
порции, енергийната стойност да бъде систематично представяна за отделните 
порции, с оглед на предоставянето на потребителите на лесноразбираема конкретна 
информация.
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Изменение 187
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В допълнение към етикетирането
за хранителната стойност за 100 g 
или за 100 ml, същото може да бъде 
изразено и в порции, при условие че е 
посочено количеството, което се 
съдържа в една порция.

Or. de

Обосновка

Лингвистично адаптиране на немския текст към английската версия („в допълнение“) 
(Това не се отнася за българския текст).  За да не бъде заблуден потребителят, 
етикетирането на хранителните стойности следва да бъде възможно, когато 
количеството в една порция е ясно етикетирано върху продукта. Допълнителното 
обозначаване на броя на порциите, съдържащи се в опаковката, следва да бъде 
възможно на доброволна основа.

Изменение 188
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен броят 
на порциите, съдържащи се в 
опаковката. Порциите могат да се 
посочват като се използва думата 
„порция“ или пиктограма, 
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изобразяваща порцията визуално.

Or. nl

Обосновка

Промишлеността в Европейския съюз вече участва в доброволни споразумения 
относно приблизителния размер на порцията за даден продукт. Промишлеността
вече използва пиктограми за обозначаване на порциите. Думата „порция“ или 
съответната пиктограма - чаена лъжичка, супена лъжица, купичка и т.н. -ще 
помогнат на потребителите да разберат и ще им дадат по-ясна представа за 
приноса на хранителния продукт към хранителния им режим. 

Изменение 189
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

За потребителите е по-полезно информацията за хранителната стойност да бъде 
представяна за порция, понеже подобна информация за 100 g/ml може да доведе до 
неточно тълкуване. В крайна сметка би било по-трудно за потребителя да изчислява 
количествата на различните посочени вещества, които ще бъдат поети, и така да 
постигне балансиран хранителен режим.
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Изменение 190
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или, както е предвидено в член 
32, параграф 1, в допълнение или само 
в случаите, посочени в член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

Or. en

Обосновка

За да могат потребителите да сравняват различни храни в рамките на една и съща 
категория – независимо от размера и съдържанието на опаковките – е задължително 
енергийните стойности и хранителните съставки винаги да се обявяват за 100 g или 
за 100 ml. В допълнение, може да се даде възможност за изразяване на количествата 
за порция, както е посочено в член 32, параграф 2.

Изменение 191
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или в съответствие с мерната 
единица на нетното количество за 
порция.

Or. de
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Обосновка

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Изменение 192
George Lyon

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 1а, 1б, 1в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнително могат да бъдат 
посочени енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
съставки за порция.
Когато храната е предварително 
опакована като единична порция, се 
посочват също така енергийната 
стойност и хранителните съставки, 
предвидени в параграф 1.
Когато се предоставя информация за 
порция, се посочва броят на 
съдържащите се в опаковката 
порции, като размерът на порцията е 
реалистичен, а информацията се  
представя или разяснява по начин, 
разбираем за средностатическия 
потребител.
В сътрудничество със стопанските 
субекти в хранителната 
промишленост и компетентните 
органи на държавите-членки, 
Комисията разработва насоки за 
посочването на реалистични размери 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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на порциите. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 193
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция. Порциите 
могат да се посочват, като се 
използва думата "порция" или 
пиктограма, изобразяваща порцията 
визуално.

Or. nl
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Обосновка

Промишлеността в Европейския съюз вече участва в доброволни споразумения 
относно приблизителния размер на порцията за даден продукт. Промишлеността 
вече използва пиктограми за обозначаване на порциите. Думата „порция“ или 
съответната пиктограма - чаена лъжичка, супена лъжица, купичка и т.н. -ще 
помогнат на потребителите да разберат и ще им дадат по-ясна представа за 
приноса на хранителния продукт към хранителния им режим.

Изменение 194
Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Посочването на енергийната и хранителната стойност за 100 g или за 100 ml дава 
възможност на потребителите за пряко сравняване на продуктите.

Изменение 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или за порция. Ако храната е 
предварително опакована като 
единична порция, споменатите в 
параграф 1 енергийна стойност и 
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количество на хранителните 
съставки на порция също трябва да 
бъдат посочени. 

Допълнително може да бъде посочена 
енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
съставки на порция.
Когато се предоставя информация за 
порция, се посочва броят на 
съдържащите се в опаковката 
порции, като размерът на порцията е 
реалистичен, а информацията се 
представя или разяснява по начин, 
разбираем за средностатическия 
потребител. 
В сътрудничество със стопанските 
субекти в хранителната 
промишленост и компетентните 
органи на държавите-членки, 
Комисията разработва насоки за 
посочването на реалистични размери 
на порциите. Мерките, предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящия регламент, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).
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Изменение 196
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Eнергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, винаги трябва да се 
отнасят за продукти, готови за 
консумация. Върху етикета трябва да 
има точни указания за приготвяне на 
храните по съответния начин, на 
който се основават посочените 
стойности.  

Or. de

Обосновка

Eнергийните и хранителните стойности винаги следва да се отнасят за готовия за 
консумация продукт, тъй като представеното количество на хранителните съставки 
в продуктите може съществено да се промени при приготвянето (напр. при пържене 
и варене). Начинът на приготвяне, на който се основават указаните стойности, 
трябва да бъде точно посочен върху етикета, така че потребителят да може да 
оцени посочената информация и тази информация да бъде проверена.

Изменение 197
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 31 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information. 
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individula to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bearaucracy for entreprises, especiallly not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficent mandatory information.

Изменение 198
Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Равнищата на обявените 
хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката, определени в 
член 29, параграф 1, буква а), се 
посочват чрез многоцветна система 
за кодиране. Цветовете зелено, 
кехлибарено и червено посочват дали 
дадена храна е с ниско, средно или 
високо съдържание на съответните 
вещества. Тази информация се 
съобщава за 100 g или за 100 ml.
Определянето на референтните 
стойности за високо, средно и ниско 
равнище на съдържание на тези 
вещества се извършва в съответствие 
с процедурата по регулиране с 
контрол, предвидена в член 49, 
параграф 3, въз основа на становище 
на Европейския орган за безопасност 
на храните.

Or. en
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Обосновка

Това изменение отразява изследванията, които сочат, че потребителите искат 
ограничена информация за хранителната стойност на лицевата страна на 
опаковката с елемент на тълкуване. Те предпочитат употребата на цветовете 
червено, кехлибарено (жълто) и зелено за посочване на това, дали дадена храна е с 
високо, средно или ниско съдържание на съответните хранителни вещества.

Изменение 199
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Някои части от обявяването на 
хранителните стойности може да бъде 
изразено по целесъобразност в 
проценти по отношение на приема, 
определен в част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml или 
за порция.

Or. it

Обосновка

Тъй като някои храни не се консумират в количества от 100g/ml, от значение е да има 
възможност процентът от препоръчителния прием да бъде изразен за порция от 
продукта.
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Изменение 200
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Лингвистично адаптиране на немския текст към английската версия („по 
целесъобразност“) (Това не се отнася за българския текст).  Задължението за 
етикет за посочване на препоръчителния дневен прием е в противоречие с 
доброволното естество на инициативата за препоръчителен дневен прием и поради 
това следва да се отхвърли. Етикетът за посочване на препоръчителния дневен прием 
в момента се прилага от европейската хранителна промишленост за определени 
храни и се представя пред потребителя.  Както е договорено в платформата за 
действие на ЕС, сега трябва да изчакаме първите данни, за да видим дали 
инициативата за етикетиране на хранителната промишленост е успешна.

Изменение 201
George Lyon

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 

3. Доброволното допълнително 
етикетиране за хранителни съставки 
се представя в таблична форма, като 
стойностите се изразяват в проценти 
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Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция. 
Когато е предвидено, обявяването на
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

по отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI за 100 g или за 
100 ml или, в съответствие с член 31, 
параграф 2, за порция. Когато е 
предвидено, етикетирането за
витамините и минералите 
задължително се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Обявяването на хранителните 
стойности за следните хранителни 
стойности (енергийно съдържание, 
мазнини, наситени мастни киселини, 
захари и сол) допълнително се 
изразява по целесъобразност в проценти 
по отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в съотношение 
за 100 g или за 100 ml или за порция, в 
съответствие с член 31, параграф 2. 
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

Or. de
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Обосновка

Настоящото изменение следва да се разглежда във връзка с изменение 135 на 
докладчика, в което се отправя призив за посочване на уеднаквени порции.  
Етикетирането единствено въз основа на абсолютни стойности за 100 g / 100 ml 
следва да бъде допълнено с посочване в проценти, така че консумацията на даден 
продукт да бъде свързана с препоръчителния дневен прием и по този начин да се 
предостави допълнителна информация на потребителите, тъй като много 
потребители не могат да преценят въз основа на абсолютните стойности дали 
дадена стойност е висока или ниска.

Изменение 203
Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32
Изразяване в порции

заличава се
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1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g 
или за 100 ml съгласно член 31, 
параграф 2, информацията може да 
бъде изразена и в порции, 
количествено изразени на етикета, 
при условие че е посочен броят на 
порциите, съдържащи се в 
опаковката.
2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и 
само в порции, като храната е 
предварително опакована като 
единична порция.
3. Изразяването само в порции за 
храни, представяни в опаковки, 
съдържащи няколко порции от 
храната, които не са били 
предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Обозначаването на хранителните стойности за отделните порции вече е предвидено 
посредством изменението към член 31, параграф 2.

Изменение 205
Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 



AM\802277BG.doc 101/162 PE438.135v03-00

BG

100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен
броят на порциите, съдържащи се в 
опаковката.

100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции на задната страна на 
опаковката с посочване на броя на 
порциите, съдържащи се в опаковката, 
при условие че размерът на порцията 
се основава на становището на 
Европейския орган за безопасност на 
храните.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 206
Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 207
Róża Thun Und Hohenstein

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

стойности може да бъде изразено и само 
в порции, ако храната е ясно 
предварително разпределена на една 
или няколко отделни порции с еднакъв 
размер.

Or. en

Обосновка

Опростяване. Ясно предварително разпределената храна на една или няколко отделни 
порции с еднакъв размер следва да се разглежда по същия начин като предварително 
опакованата храна като единична порция.

Изменение 208
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и само 
в порции, като храната е предварително 
опакована като единична порция по 
очевиден начин или като няколко ясно 
различими отделни порции, 
съдържащи еднакво количество.

Or. it

Обосновка

Хранителни продукти, които са очевидно опаковани като отделни единични порции 
или като повече от една отделни порции, като всичките съдържат еднакво 
количество, трябва да бъдат разглеждани по същия начин като продуктите, 
предлагани като предварително опаковани порции.
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Изменение 209
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Посочването на хранителните стойности единствено в порции би било полезно преди 
всичко за храни, консумирани в количества значително под 100 g (напр. конфитюри, 
ядивни масла и т.н.).

Изменение 210
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент
Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32a
Обозначаване на базата на нетното 

тегло
В случаите на храни, които не могат 
да бъдат разделени на порции, в 
допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100g или 
100ml , посочено в член 31, параграф 2, 
енергийната стойност се представя 
спрямо общото нетно тегло на 
съответната храна.

Or. fr



PE438.135v03-00 104/162 AM\802277BG.doc

BG

Обосновка

Обозначаването на енергийната стойност за 100g или 100ml не е непременно удачно, 
когато потребителят е изправен пред храни, вариращи в голяма степен по отношение 
на теглото и обема си. 

Следователно е желателно, в случаите, когато храната не може да бъде разделена на 
порции, енергийната стойност да бъде систематично представяна спрямо общото 
нетно тегло на съответния хранителен продукт, с оглед на предоставянето на 
потребителите на по-конкретна и лесноразбираема информация.

Изменение 211
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Допълнителни начини на изразяване
1. В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните 
стойности може да бъде извършено и 
по други начини, при условие че са 
спазени следните съществени 
изисквания:
(а) начинът на изразяване е насочен 
към улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или 
значението на храната към 
енергийното или хранително 
съдържание на хранителния режим; 
и
(б) изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или 
при липса на такъв — на общоприети 
научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки; и
(в) подкрепя се от доказателство за 
разбирането и използването на 
представянето на информацията от 
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средностатистическия потребител.
2. Допълнителните форми на 
изразяване, посочени в параграф 1, се 
набелязват в националната схема по 
член 44.

Or. en

Обосновка

Пълната хармонизация е единственият начин за обезпечаване на общия пазар.

Изменение 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 33 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

(б) изразяването се основава на 
посочения в приложение ХІ, част Б 
референтен прием за 100 g or 100 ml. В 
случаите, когато даден продукт е 
предварително опакован като 
индивидуална порция или е доставен в 
количества под 100 g/ml, е 
достатъчно посочването в порции по 
отношение на доставеното 
количество.  При липсата на такъв 
референтен прием, обявяването на 
хранителните стойности се основава 
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на общоприети научни съвети относно 
приема на енергийни стойности или 
хранителни съставки; и

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

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

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

2. Примерни графични форми на 
представяне са показани в 
приложение ХІІІ, част Ва.

Or. de

Обосновка

Графичното представяне може значително да допринесе за по-добро разбиране от 
страна на потребителите на обявяването на хранителните стойности.

Изменение 213
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Важно е цялата задължителна информация за хранителната стойност да се 
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представя в едно и също зрително поле, но не непременно в главното зрително поле.

Изменение 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

От значение е при задължителното обявяване на хранителните стойности да се 
посочват най-важните хранителни съставки (белтъчини, въглехидрати - включително 
захари - мазнини, наситени мастни киселини, фибри и натрий), както са определени 
от действащото законодателство (Директива90/496/ЕИО). Информацията за 
хранителната стойност не бива да се ограничава единствено до потенциално 
проблематичните съставки, като ги подчертава изрично, тъй като едно здравословно 
хранене изисква уравновесения прием на всички изброени елементи.

Изменение 215
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се 

1. Данните, посочени в член 29, 
параграф 1, се представят в ясен формат 
и в следния ред: енергийна стойност, 
количествата белтъчини, въглехидрати
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включват в главното зрително поле.
По целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата
мазнини, наситени мастни киселини,
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол. 

и мазнини.

Or. de

Обосновка

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Изменение 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3, най-късно до 31 
декември 2011 г. Комисията определя 
конкретни критерии за изключения 
от задължителното обявяване на 
хранителните стойности за малките 
селскостопански, занаятчийски и 
търговски предприятия, които 
работят в сферата на 
продажбите/кулинарията и 
доставките (хотелския и 
ресторантьорския бизнес). 
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Or. it

Обосновка

Включването на малките и средните търговски предприятия се определя от два вида 
причини: 

1. не може да се допуска дискриминация сред различните производствени 
сектори, имащи еднакви цели;

2. основен аргумент е, че дребните производители, чиито продукти не са 
стандартизирани и които всеки ден трябва да избират между еквивалентни 
съставки, не могат да предоставят означения за хранителните стойности на 
техните табели (когато стоката се продава в насипно състояние) или на 
етикета (когато стоките са предварително опаковани).

Изменение 217
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – алинея 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако поради здравна или хранителна 
претенция е задължително 
обявяването на хранителните 
стойности за храни, включени в 
приложение ІV, не се изисква 
обявяването на хранителните 
стойности да е разположено в 
главното зрително поле.

Or. de

Обосновка

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.
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Изменение 218
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Данните се представят в таблична 
форма с подравнени цифри.  Когато 
пространството не позволява такова 
подравняване, обявяването се представя 
в линеен вид.

Or. de

Обосновка

Следва и занапред да се предоставя на оператора възможността да решава къде 
точно върху опаковката да се поставя етикетирането („зрителното поле”, лицевата 
страна на опаковката или на друго място).  Изисква се достатъчна гъвкавост, за да 
се отчетат разнообразните размери на опаковките и многоезиковото представяне. 

Изменение 219
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато обявяването на 
хранителните стойности се изисква 
за продукт, включен в приложение IV, 
по хранителни или здравословни 
причини, това обявяване не се 
представя в главното зрително поле.

Or. it
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Обосновка

В случаите на храни, освободени от изискването за задължително обявяване съгласно 
приложение IV, се подразбира, че наличието на указания, отнасящи се например до 
здравето, ще доведе до изискване за обозначаване на хранителните стойности. За 
продуктите с опаковка с малки размери тази информация не следва да се посочва в 
главното зрително поле.

Изменение 220
Cornelis de Jong

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към останалите 
разпоредби на настоящия член, 
енергийната стойност, посочена в 
член 29, параграф 1, буква а), се 
посочва в главното зрително поле, за 
предпочитане посредством 
многоцветна система за кодиране. 
При използването на такава система, 
чрез цветовете зелено, жълто или 
кехлибарено и червено се обозначава 
дали дадена храна е с ниска, средна 
или висока енергийна стойност. Тази 
информация се съобщава за 100g или 
за 100ml. Определението на 
референтните стойности за ниска, 
средна и висока енергийна стойност 
се приема в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 49, параграф 3, и се 
основава на становището на 
Европейския орган за безопасност на 
храните. 

Or. en

Обосновка

Независимо от положителния ефект, постигнат чрез прилагането на многоцветни 
кодове, е твърде рано държавите-членки да бъдат задължени да прилагат тази 
система на този етап. Необходими са повече информация и доказателства. Това е 
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изложено също така в съображение 38, в което се призовава за продължаване на 
проучванията на възприемането от страна на потребителите в различните 
държави-членки, така че по целесъобразност да могат да се въведат хармонизирани 
схеми.

Изменение 221
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Опростяване.

Изменение 222
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В случай че енергийната стойност или 
хранителната(ите) съставка(и) в даден 
продукт са незначителни, обявяването 
на хранителните стойности за тези 
елементи не е задължително, с 
изключение на алергените.
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близост до обявяването на 
хранителните стойности.

Or. en

Изменение 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) тези форми на представяне не са 
заблуждаващи за потребителя; и
б) необходимо е да е налице 
доказателство за възприемането на 
подобни форми от 
средностатистическия потребител.

Or. de

Обосновка

Специалните задължителни национални правила относно етикетирането на храните 
затрудняват свободното движение на стоки на европейския вътрешен пазар. Вместо 
това изменението към член 33, параграф 1 предлага доброволно етикетиране с 
използването на графични форми. 
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Изменение 224
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности могат да се 
предоставят, при условие че са 
изпълнени следните съществени 
изисквания:

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Символите за хранителните вещества следва да бъдат хармонизирани на равнището 
на ЕС, за да бъде възможно свободното движение на стоки.

Изменение 225
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

член 49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Следва от заличаването на член 34, параграф 5.

Изменение 226
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
Приложими изисквания
1. В случаите когато храните, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, се предоставят на 
доброволен принцип, тази 
информация трябва да е в 
съответствие със съответните 
специфични изисквания, определени в 
настоящия регламент. 
2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото 
на произход на дадена храна е 
доброволно обозначено, за да 
информира потребителите, че дадена 
храна е с произход или идва от 
Европейската общност или дадена 
страна или място. 
3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
не е същото като това на 
основната(ите) съставка(и), 
страната на произход или мястото 
на произход на тези съставки се 
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обозначава.
4. По отношение на месо, различно от 
говеждо или телешко, посочването на 
страната на произхода или мястото 
на произхода може да бъде единно 
място на произход, единствено 
когато животните са били родени, 
отгледани и заклани в същата страна 
или на същото място. В останалите 
случаи се посочва информация за 
всяко от различните места на 
раждане, отглеждане и клане.
5. Правилата за прилагане на 
параграф 3 могат да се установяват 
от Комисията. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.
6. Правилата за прилагане, отнасящи 
се до условията и критериите за 
употреба на данни, които са 
предоставени доброволно могат да се 
установяват от Комисията. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
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provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Изменение 227
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случаите, в които храните, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, се предоставят на 
доброволен принцип, тази информация 
е ясно четлива.

Or. en

Обосновка

Ако бъде изискано доброволно предоставяната информация да бъде представяна по 
същия начин, както за продуктите, за които се прилагат задължителни правила, е 
много вероятно производителите да престанат да я предоставят доброволно. По 
този начин резултатът от настоящото предложение ще бъде потребителите да 
получават по-малко информация, отколкото в момента.
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Изменение 228
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, допълнителната 
доброволна информация за 
хранителните стойности за 
специфични целеви групи, например 
деца, продължава да бъде позволена, 
при положение че тези специфични 
препоръчителни стойности са научно 
доказани, не подвеждат потребителя 
и са в съответствие с общите 
условия, предвидени в настоящия 
регламент.

Or. de

Обосновка

Препоръчителните стойности, предоставени в приложение XI Б, се отнасят за 
средностатистическия възрастен потребител. Различните препоръчителни 
стойности за продукти със специфична целева група, например деца, които вече са 
били въведени от промишлеността и които са били научно изпитани, следва да 
продължат да бъдат допустими като допълнителна информация.

Изменение 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, по-
специално Регламент (ЕО) № 509/2006 
на Съвета от 20 март 2006 г. относно 
селскостопански и хранителни 
продукти с традиционно специфичен 
характер1 и Регламент (ЕО) № 
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произход или идва от Европейската 
общност или дадена страна или място. 

510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. 
относно закрилата на географски 
указания и наименования за произход 
на земеделски продукти и храни2, 
Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета 
от 29 април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино, за 
изменение на Регламенти (ЕО) 
№ 1493/1999, (EО) № 1782/2003, (EО) 
№ 1290/2005 и (EО) № 3/2008 и за 
отмяна на Регламенти (ЕИО) 
№ 2392/86 и (EО) № 1493/19993, 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) №1576/894 и
Регламент (ЕО) № 1601/1991 на 
Съвета от 10 юни 1991 г. относно 
установяване на общи правила за 
определянето, описанието и 
представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти5, параграфи 3 и 4 се прилагат, 
когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна е 
доброволно обозначено, за да 
информира потребителите, че дадена 
храна е с произход или идва от 
Европейската общност или дадена 
страна или място. 
1 ОВ L 93, 31.03.06, стр. 1.

OВ L 93, 31.03.2006 г., стр. 12.
3ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.

4 OВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.
5 ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се поясни точният обхват на параграф 2. Целта на Комисията изглежда 
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е да освободи продуктите с географско указание от етикетирането за произход.
Следва да бъдат посочени петте регламента, отнасящи се до географските указания.

Изменение 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна не 
е същото като това на основната(ите) 
съставка(и), страната на произход или 
мястото на произход на тези съставки се 
обозначава.

3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна не 
е същото като това на основната(ите) 
съставка(и), страната на произход или 
мястото на произход на тези съставки се 
обозначава, с изключение на 
продуктите, .чиито съставки не е 
необходимо да бъдат посочвани в 
съответствие с член 20 от 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

За да се запази последователността на текста е необходимо параграф 3 да бъде 
изменен, като се поясни, че той не се отнася до категориите продукти, за които се 
прилага освобождаването, посочено в член 20, параграф 1.

Изменение 231
George Lyon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 232
Othmar Karas

Предложение за регламент
Глава VI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази глава се заличава

Or. en

Обосновка

Националните разпоредби са в противоречие с принципа на хармонизация и свободно 
движение на стоките на вътрешния пазар.

Изменение 233
Damien Abad

Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се
Национални разпоредби относно 

задължителните данни
1. В добавка към задължителните 
данни, посочени в член 9, параграф 1 и 
в член 10, държавите-членки могат, в 
съответствие с процедурата, 
определена в член 42, да изискат 
допълнителни задължителни данни 
за специфични видове или категории 
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храни, на базата на:
(а) опазване на общественото здраве;
(б) защита на потребителите;
(в) предотвратяване на измама;
d) защита на правата върху 
индустриалната и търговска 
собственост, указание за произход, 
регистрирано наименование за 
произход и предотвратяване на 
нелоялна конкуренция.
2. Посредством параграф 1, 
държавите-членки могат да въведат 
мерки относно задължителното 
обозначаване на страната на 
произход или мястото на произход на 
храните, само когато има доказана 
връзка между някои качества на 
храната и нейният произход. Когато 
такива мерки се нотифицират на 
Комисията, държавите-членки 
предоставят доказателства, че 
мнозинството потребители 
придават голямо значение на 
предоставянето на тази информация.

Or. fr

Обосновка

Националните разпоредби могат да се превърнат в пречки за вътрешния пазар и да 
предизвикат допълнителни разходи за предприятията. Укрепването на вътрешния 
пазар също е от значение.

Изменение 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В добавка към задължителните данни, 
посочени в член 9, параграф 1 и в член 
10, държавите-членки могат, в 

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

съответствие с процедурата, определена 
в член 42, да изискат допълнителни 
задължителни данни за специфични 
видове или категории храни. 

(а) опазване на общественото здраве;
(б) защита на потребителите;
в) предотвратяване на измама;
г) защита на правата върху 
индустриалната и търговска 
собственост, указание за произход, 
регистрирано наименование за 
произход и предотвратяване на 
нелоялна конкуренция.
2. Посредством параграф 1, държавите-
членки могат да въведат мерки относно 
задължителното обозначаване на 
страната на произход или мястото на 
произход на храните, само когато има 
доказана връзка между някои качества 
на храната и нейният произход. Когато 
такива мерки се нотифицират на 
Комисията, държавите-членки 
предоставят доказателства, че 
мнозинството потребители придават 
голямо значение на предоставянето на 
тази информация.

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

Or. it

Обосновка

Всяко предложение, което не е надлежно аргументирано, би накърнило общото 
задължение на държавите-членки да развиват вътрешния пазар. Предложението за 
регламент предвижда изискването за посочване на страната на произход или 
мястото на произход, което обаче не е задължително.
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Изменение 235
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 236
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 38 — параграф 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Освен задължителните данни, 
посочени в член 9, параграф 1 и в 
член 10, държавите-членки могат, в 
съответствие с процедурата, определена 
в член 42, да изискат допълнителни 
задължителни данни за специфични 
видове или категории храни – при 
положение, че тези мерки не създават 
пречки за свободното движение на 
стоки в рамките на вътрешния пазар
– на базата на:



AM\802277BG.doc 125/162 PE438.135v03-00

BG

Or. de

Обосновка

В новия регламент, чието предназначение е да консолидира и да опрости правилата на 
ЕС за етикетиране, в съответствие с дневния ред за по-добро законотворчество, 
националните правила не трябва да са в противоречие на тези цели. Ето защо е 
целесъобразно да се въведе изискване, че новите правила няма да пречат на 
свободното движение на вътрешния пазар.

Изменение 237
Emma Mcclarkin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 238
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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предоставянето на тази информация.

Or. de

Обосновка

Допълнителните национални правила ще представляват пречка пред свободното 
движение на стоки на европейския вътрешен пазар. Освен това не е необходимо 
държавите-членки да въвеждат допълнително посочване на информация, както се 
предлага в този параграф, тъй като може да се допусне, че храните в ЕС са в 
съответствие с недвусмисленото законодателство на Общността.

Изменение 239
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 38 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

38a. Освен изискванията, определени в 
член 34, параграфи 1 и 2, държавите-
членки могат, в съответствие с 
процедурата, определена в член 42, да 
решат на насърчават 
допълнителните доброволни схеми за 
представяне на информацията за 
хранителната стойност 
посредством други начини на 
изразяване, при условие че тези 
национални схеми:
(а) са разработени в съответствие с 
основните принципи и изисквания, 
определени в глави II and III;
(б) отразяват резултатите от 
проведените независими изследвания 
на потреблението и обширни 
консултации със заинтересованите 
страни по отношение на това, кое е 
най-полезно за потребителите;
в) се основават на хармонизиран 
референтен прием или, при липса на 
такъв, на общоприети научни 
препоръки относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
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съставки.
Комисията улеснява обмена на 
информация по въпроси, свързани с 
приемането и прилагането на 
национални схеми, и насърчава 
участието на всички заинтересовани 
страни в процеса. Също така 
Комисията предоставя тези 
подробности на обществеността.
В срок до …* Комисията извършва 
оценка на събраните данни относно 
използването и разбирането на 
различните национални схеми от 
страна на потребителите, за да 
определи коя от тях дава най-добри 
резултати и е най-полезна за 
европейските потребители, и изготвя 
доклад. Комисията изпраща този 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета.
* ОВ Моля въведете дата: първо 
число на месеца след изтичането на 
пет години от влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 240
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 39 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки могат да приемат 
мерки
в отклонение от член 9, параграф 1 и 
член 10, параграф 2 по отношение на 
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в стъклени бутилки, предназначени за 
повторна употреба.

мляко, подквасено мляко и сметана,
представени в стъклени бутилки, 
предназначени за повторна употреба, 
когато към тях не са прибавяни други 
съставки освен млечни продукти и 
култури от микроорганизми, важни 
за производството.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 241
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки, които в момента 
на влизане в сила на настоящия 
регламент вече имат национални 
правила, могат, докато се приемат 
разпоредбите на Общността, посочени в 
член 20, буква д), да поддържат такива
правила, що се отнася до изброяването 
на съставките в случаите, когато 
напитките съдържат повече от 1,2 
обемни процента алкохол.

Or. en
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Изменение 242
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41 заличава се
Национални мерки относно храни, 
които не са предварително опаковани
1. В случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
детайлните правила относно 
начинът по който данните, изброени 
в членове 9 и 10, се представят.
2. Държавите-членки могат да решат 
да не изискват предоставянето на 
някои от данните, посочени в 
параграф 1, различни от посочените в 
член 9, параграф 1, буква в), при 
условие че потребителят или 
заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.
3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Наличието на национални разпоредби би лишило настоящия регламент от логика и би 
нарушило функционирането на вътрешния пазар.
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Изменение 243
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41 заличава се
Национални мерки относно храни, 
които не са предварително опаковани
1. В случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
детайлните правила относно 
начинът по който данните, изброени 
в членове 9 и 10, се представят.
2. Държавите-членки могат да решат 
да не изискват предоставянето на 
някои от данните, посочени в 
параграф 1, различни от посочените в 
член 9, параграф 1, буква в), при 
условие че потребителят или 
заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.
3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the 
traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration 
requirement. By excluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.
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Изменение 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки могат да решат да 
не изискват предоставянето на някои от 
данните, посочени в параграф 1, 
различни от посочените в член 9, 
параграф 1, буква в), при условие че 
потребителят или заведението за 
обществено хранене получават 
достатъчно информация. Що се отнася 
до данните, посочени в член 9, 
параграф 1, буква в), държавите-
членки определят начина на тяхното 
представяне, след провеждането на 
консултация със заинтересованите 
страни.

Or. fr

Обосновка

Информацията за потенциални алергени е извънредно важна за потребителите, 
независимо от това, дали храната е предварително опакована или не. При все това, 
тази информация не бива да бъде нито неудачна, нито прекалено ограничаваща, 
особено що се отнася до занаятчийските предприятия, местните хранителни 
продукти и сектора на общественото хранене. От държавите-членки зависи да 
определят условията за това, след постигнато съгласие със заинтересованите 
страни (по-специално с асоциациите на страдащите от алергии хора, 
потребителските асоциации, представителите на съответните предприятия), в 
зависимост от практическите условия и контекста на продажбата (напр. разговор, 
обозначения за наличието на потенциални алергени, и т.н.).



PE438.135v03-00 132/162 AM\802277BG.doc

BG

Изменение 245
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 246
Damien Abad

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42 заличава се
Процедура по нотифициране

1. При позоваване на настоящия член 
държавите-членки, които смятат за 
необходимо да приемат ново 
законодателство в областта на 
информацията за храните, 
нотифицират Комисията и 
останалите държави-членки за 
предвидените мерки и представят 
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основанията, които ги мотивират.
2. Комисията се консултира с 
Постоянния комитет по 
хранителната верига и здравето на 
животните, създаден по член 58, 
параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 178/2002, ако смята, че 
подобна консултация е полезна, или 
ако държавата-членка е поискала 
това.
3. Съответната държава-членка 
може да предприеме предвидените 
мерки не по-рано от три месеца след 
уведомяването по параграф 1, при 
условие че становището на 
Комисията не е отрицателно.
4. В случай на отрицателно 
становище Комисията образува 
производство по член 49, параграф 2 
преди изтичането на тримесечния 
срок с оглед определяне на това дали 
предвидените мерки могат да бъдат 
приложени. Комисията може да 
поиска определени изменения към 
предвидените мерки. Засегнатите 
държави-членки могат да вземат 
предвижданите мерки едва след като 
Комисията е приела окончателното 
си решение.
5. Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 
1998 г. относно определяне на 
процедура за предоставяне на 
информация в областта на 
техническите стандарти и 
регламенти не се прилага по 
отношение на мерките, които 
попадат в обхвата на процедурата по 
нотифициране, определена в 
параграфи от 1 до 4.

Or. fr

Обосновка

Националните разпоредби могат да се превърнат в пречки за вътрешния пазар и да 
предизвикат допълнителни разходи за предприятията. Укрепването на вътрешния 
пазар също е от значение. 
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Изменение 247
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 
1998 г. относно определяне на 
процедура за предоставяне на 
информация в областта на 
техническите стандарти и 
регламенти не се прилага по 
отношение на мерките, които 
попадат в обхвата на процедурата по 
нотифициране, определена в 
параграфи от 1 до 4.

заличава се

Or. en

Изменение 248
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията се консултира с 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните, 
създаден по член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002.
Комисията въвежда също така 
официална процедура за уведомяване 
за всички заинтересовани страни 
съгласно разпоредбите, установени в 
Директива 98/34/ЕО.

Or. en
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Обосновка

Настоящите процедури за въвеждане на нови мерки по отношение на етикетирането 
не са достатъчно прозрачни и няма изисквания за провеждането на консултации с 
външни заинтересовани страни.  Тъй като въвеждането на нови правила за 
етикетирането може да има неблагоприятни последици за свободното движение на 
стоки, от значение е предложените мерки да бъдат разгледани обстойно, като на 
заинтересованите страни се предостави възможността да изразят своите 
забележки.  Предложенията не бива да бъдат приемани, преди да е била оценена 
тяхната съвместимост със свободите на вътрешния пазар. 

Изменение 249
Othmar Karas

Предложение за регламент
Chapter VII

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази глава се заличава

Or. en

Обосновка

Националните разпоредби са в разрез с принципа на хармонизация и свободно 
движение на стоките на вътрешния пазар.

Изменение 250
Damien Abad

Предложение за регламент
Глава VII

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази глава се заличава

Or. fr

Обосновка

Националните разпоредби могат да се превърнат в пречки за вътрешния пазар и да 
предизвикат допълнителни разходи за предприятията. Укрепването на вътрешния 
пазар също е от значение.
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Изменение 251
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 53 – параграфи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14, параграф 1 се прилага от 
[първо число на месеца, следващ 
изтичането на 3 години от влизането 
му в сила].
Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 10 
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число 
на месеца, следващ изтичането на 5 
години от влизането му в сила]. Член 
14, параграф 1 се прилага от [първо 
число на месеца, следващ изтичането 
на 5 години от влизането му в сила].

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
5 години от влизането му в сила] 
Храните, етикетирани преди 
влизането в сила, могат да бъдат 
предлагани на пазара до пълно 
изчерпване на количествата.

Изискванията съгласно член 17, 
параграф 1 се прилагат от [първо 
число на месеца, 15 години след 
влизането в сила]. 

Or. de

Обосновка

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..



AM\802277BG.doc 137/162 PE438.135v03-00

BG

Изменение 252
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 10 
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 години 
от влизането му в сила]. Член 14, 
параграф 1 се прилага от [първо число 
на месеца, следващ изтичането на 5 
години от влизането му в сила].

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 100 
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 5 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 години 
от влизането му в сила]. Член 14, 
параграф 1 се прилага от [първо число 
на месеца, следващ изтичането на 5 
години от влизането му в сила].

Храните, пуснати на пазара преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, могат да продължат да 
бъдат продавани до изчерпване на 
наличните количества. 

Or. de

Обосновка

Специалните разпоредби, приложими за МСП и броя на техните служители, трябва 
да бъдат определени в по-широк план, за да могат да бъдат ефективни.  За храните, 
пуснати на пазара преди влизането в сила на регламента, трябва да се осигури 
възможност да продължат да бъдат продавани до изчерпване на наличните 
количества.
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Изменение 253
George Lyon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 254
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение I

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. „етикетиране за хранителната 
стойност“ означава информация, 
състояща се от:

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

б) енергийна стойност, както и всички 
вещества, които спадат към една от 
следните категории или са съставни 
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за вещество, принадлежащо към една 
от следните категории:

- мазнини, - мазнини,
- въглехидрати, - въглехидрати,

- фибри, - фибри,
- белтъчини, - белтъчини,

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

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

2. „мазнини“ означава общото 
количество липиди, включително 
фосфолипидите; 

2. „мазнини“ означава общото 
количество липиди, включително 
фосфолипидите;

3. „наситени мастни киселини“ означава 
мастни киселини без двойна връзка; 

3. „наситени мастни киселини“ означава 
мастни киселини без двойна връзка 
въглерод-въглерод;

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

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

5. „мононенаситени мастни киселини“ 
означава мастни киселини с една цис-
двойна връзка; 

5. „мононенаситени мастни киселини“ 
означава мастни киселини с една двойна 
връзка въглерод-въглерод в цис-
двойната връзка;

6. „полиненаситени мастни киселини“ 
означава мастни киселини с цис, цис-
двойни връзки, разделени от 
метиленова група;

6. „полиненаситени мастни киселини“ 
означава мастни киселини с поне две 
изолирани двойни връзки въглерод-
въглерод;

7. „въглехидрати“ означава всеки 
въглехидрат, който се метаболизира от 
човека, включително полиоли;

7. „въглехидрати“ означава всеки 
въглехидрат, който се метаболизира от 
човека, включително полиоли;

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които се 
намират в храната, с изключение на 
полиоли;

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които се 
намират в храната, с изключение на 
полиоли, изомалтулоза и Д-тагатоза;

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

9. „полиоли“ означава алкохоли, 
съдържащи повече от две хидроксилни 
групи;
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10. „белтъчини“ означава белтъчно 
съдържание, изчислено с помощта на 
формулата: белтъчини = общ азот по 
Kjeldahl × 6,25;

10. „белтъчини“ означава белтъчно 
съдържание, изчислено с помощта на 
формулата: белтъчини = общ азот по 
Kjeldahl × 6,25; но ×6,38 за млечен 
протеин и ×5,7l за соев протеин.

11. „сол“ означава съдържанието на сол, 
изчислено по следната формула: сол = 
натрий × 2,5;

11. „сол“ означава съдържанието на сол, 
изчислено по следната формула: сол = 
натрий × 2,5;

12. „средна стойност“ означава 
стойността, която представлява 
количеството хранително вещество, 
съдържащо се в дадена храна, и 
съобразена със сезонните колебания, 
начини на консумация и други фактори, 
които могат да предизвикат колебания в 
действителната стойност;

12. „средна стойност“ означава 
стойността, която представлява 
количеството хранително вещество, 
съдържащо се в дадена храна, и 
съобразена със сезонните колебания, 
начини на консумация и други фактори, 
които могат да предизвикат колебания в 
действителната стойност;

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

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

Or. de

Обосновка

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).
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Изменение 255
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Приложение I – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които се 
намират в храната, с изключение на 
полиоли;

8. „захари“ означава всички 
монозахариди и дизахариди, които се 
намират в храната, с изключение на 
полиоли, изомалтулоза и Д-тагатоза;

Or. de

Обосновка

Изомалтулоза и Д-тагатоза са разрешени нови храни, които са обхванати от 
определението за въглехидрати.  Изомалтулозата и D-тагатозата не следва да се 
разглеждат като „захари“, тъй като те се различават значително от 
традиционната захар по своите основни физиологични характеристики.  Например те 
не увреждат зъбите, имат слаб ефект върху нивото на кръвната захар и са 
нискокалорични. 

Изменение 256
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Приложение II - точка 8 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ядки, използвани за производство на 
дестилати или етилов алкохол от 
селскостопански произход за спиртни 
и други напитки, съдържащи над 1,2 
обемни процента алкохол.

а) ядки, използвани за производство на 
алкохолни дестилати. 

Or. en
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Изменение 257
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Приложение IІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако при производството на птичи 
продукти са използвани говежди или 
свински белтъчини, това винаги 
следва да се посочи ясно върху 
етикета на опаковката.  

Or. en

Обосновка

Ако при производството на пилешко са използвани говежди или свински белтъчини, 
потребителите неизменно трябва да са осведомени за това. Това е изключително 
важна информация за потребителите, особено за лицата, които по религиозни 
причини са чувствителни по този въпрос.

Изменение 258
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Приложение III – таблица – заглавие -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ВИД ИЛИ 
КАТЕГОРИЯ 
ХРАНА

ДАННИ ВИД ИЛИ 
КАТЕГОРИЯ 
ХРАНА

ДАННИ

-1 Обработка на повърхността на 
плодовете и зеленчуците
Плодовете и 
зеленчуците, 
чиято 
повърхност е 
била 
подложена на 
обработка 
преди и след 
обирането им 
чрез 

„С обработена 
повърхност”
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използването 
на добавки или 
пестициди

Or. en

Обосновка

Намиращите се понастоящем в сила правила не съдържат общо изискване за 
информация относно обработката на повърхността след обирането на плодовето и 
зеленчуците посредством добавки или пестициди за запазване на свежестта. Това 
означава, че продуктите са с друг вид „свежест“, различен от този, който си 
представя потребителят. Потребителите имат правото да получават информация 
относно факта, че повърхността на храните, които купуват, е била подложена на 
обработка.

Изменение 259
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение III – таблица – заглавие 1 и точки 2.1, 2.2 и 2.3 от заглавие 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ХРАНИ, ОПАКОВАНИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГАЗОВЕ заличава се
1.1 Храните, 
чиято 
трайност е 
била удължена 
посредством 
опаковъчни 
газове, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО на 
Съвета

„Опаковани в защитна 
атмосфера“

2. ХРАНИ, СЪДЪРЖАЩИ ПОДСЛАДИТЕЛИ
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2.1 Храните, 
съдържащи 
подсладител 
или 
подсладители, 
разрешени 
съгласно 
Директива 
89/107/ЕИО

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

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

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

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

„съдържа източник на 
фенилаланин“

Or. en

Обосновка

Избягване на двойно обявяване.
Що се отнася до точка 1.1., в нея не се съдържа допълнителна информация за 
потребителя, който следва да погледне срока на годност.
Задължителното двойно етикетиране на подсладителите е ненужно. 
Подсладителите са ясно посочени в списъка на съставките върху етикета и където е 
необходимо, е поставен предупредителен етикет за наличието на фенилаланин. 
Разпоредбата беше приета в момент, когато използването на нискокалорични 
подсладители беше по-рядко срещано в рамките на ЕС, и това предложение 
предоставя отлична възможност за опростяване.
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Изменение 260
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Избягва се възможно противоречие с член 17, параграф 2.

Изменение 261
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Дерогациите за по-малки опаковки не са нито подходящи, нито осъществими, и 
поради тази причина следва да се разширят.
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Изменение 262
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка повърхност, върху която 
може да се отпечатва информация, е 
с площ под 80 cm2;

Or. en

Обосновка

При опаковки или кутии, чиято най-широка повърхност, върху която може да се 
отпечатва информация, е с площ под 80 ст2, е непрактично да се упоменава цялата 
информация за хранителната стойност, която иначе е задължителна.

Изменение 263
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

В предприятия, които търгуват на дребно с храни, както и в традиционния сектор за 
производство на храни, включително в заведения за обществено хранене, се 
произвеждат също така продукти, които се продават непосредствено на 
потребителите. Няма стандартна процедура: съставките се променят ежедневно. 
Традиционният сектор за производство на храни носи специалната отговорност за 
запазването на регионалните специалитети и за това да гарантира разнообразието 
на предлаганите продукти. Следователно е важно тези производители да бъдат 
освободени от изискването за обявяване на хранителните стойности.
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Изменение 264
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение IV – тирета 3, 4, 5 и 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- води, предназначени за консумация от 
човека, включително води, при които 
единствените добавени съставки са 
въглероден диоксид и/или 
ароматизанти;

- натурална минерална вода или други 
води, предназначени за консумация от 
човека, включително води, при които 
единствените добавени съставки са 
въглероден диоксид и/или 
ароматизанти; 

- ароматни растения, подправки или
смеси от тях;

- ароматни растения, подправки,
овкусители и смеси от тях;

- сол и заместители на солта; - сол и заместители на солта;

- захар;

Or. en

Обосновка

Води: Член 28, параграф 1 от предложението гласи: „Разпоредбите на настоящия 
раздел [раздел 3] не се прилагат към храни, включени в приложното поле на следните 
актове: (б) Директива 80/777 за сближаване на законодателството на държавите-
членки относно експлоатацията и продажбата на натурални минерални води”. За 
да се избегне объркване, е важно да има едно единствено изключение съгласно 
приложение IV, обхващащо всички бутилирани води, подобно на Директива 90/496, 
член 1, параграф 2.
Подправки: Уточняване.
Захар: Захарта е съставена от едно хранително вещество, което е лесно за 
идентифициране и не може да заблуди потребителите.

Изменение 265
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка повърхност е с площ под 
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25 cm2; 100 cm2; 

Or. en

Обосновка

100 cm²: Предложеното изключение за малките опаковки (под 25 cm²) не е изпълнимо. 
То следва да се отнася за по-голяма площ (100 cm²), за да отговори на изискванията на 
пазара.

Изменение 266
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение IV – тирета 19 a (ново), 19 б (ново) и 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- комплекти от разновидни продукти 
и опаковани като подарък продукти;
- смесени сборни пакети;
- дъвки.

Or. en

Обосновка

За продуктите като комплекти от разновидни продукти и опаковани като подарък 
продукти, смесени сборни пакети и дъвки също следва да се прилага изключение.

Изменение 267
Róża Thun Und Hohenstein

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- ароматни растения, подправки или
смеси от тях;

- ароматни растения, подправки,
овкусители и смеси от тях;

Or. en
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Обосновка

Подправки: Уточняване.

Изменение 268
Róża Thun Und Hohenstein

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Опаковките с площ под 75 ст2 следва да се освободят от задължението за 
обозначаване на хранителната стойност върху етикета. 

Изменение 269
Róża Thun Und Hohenstein

Предложение за регламент
Приложение IV – тирета 19 a (ново), 19 б (ново), 19 в (ново), 19 г (ново) и 19 д 
(ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- дъвки;
- храни, чиито отделни порции са  с 
незначителна енергийна стойност ;
- всякакви видове храни в количества 
под 5g/ml;
- хранителни продукти, чиито 
дизайн, форма или опаковка са 
продиктувани от тяхното сезонно, 
луксозно или естетическо 
предназначение или от тяхното 
предназначение да служат за подарък, 
включително комплекти от 
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разновидни продукти;
- стъклени бутилки с незаличима 
маркировка.

Or. en

Изменение 270
Anja Weisgerber

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

Текст, 
предложен 

от 
Комисията

Изменение

ЧАСТ Ва - ОФИЦИАЛНО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ХРАНИ, КОИТО 
СЪЗДАВАТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ СА РАЗЛИЧНА ХРАНА
№ Различия по отношение на 

вида, качеството и състава 
Търговско 
наименование 

1. В сравнение със сирене, пълно 
или частично заместване на 
млечни мазнини с 
растителни мазнини

Имитация на 
сирене

2. В сравнение с шунка, изменен 
състав, състоящ се от 
нарязани съставки с много по-
ниско съдържание на месо 

Имитация на 
шунка

Or. de

Обосновка

Потребителите, с оглед на техните очаквания, са разочаровани поради 
нарастващото използване на имитации на храни, съдържащи по-евтини заместители 
на съставките.
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Изменение 271
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

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

в) за които са предвидени дерогации в 
други правни разпоредби.

Or. de

Обосновка

Лингвистично адаптиране (в немския текст), за да се гарантира последователност с 
актуалната терминология на Директива 2000/13/EО (Директива относно 
етикетирането).
Относно буква в): прави се препратка към член 2, параграф 2 от Директива 
2001/111/ЕО относно някои захари (прави се изключение за предварително опаковани 
продукти с нетно тегло под 20 g).  Следователно в параграф 3 следва да бъде ясно 
посочено, че такива специални разпоредби продължават да се прилагат.

Изменение 272
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 1 – букви б а) и б б) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) чието нетно количество е по-
малко от 50 g за сладкарски, 
шоколадови и други какаови продукти, 
продукти на основата на бадеми или 
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ядки или други маслодайни семена;
бб) чието нетно количество е по-
малко от 100 g за бисквити, торти и 
други фини тестени изделия;

Or. en

Обосновка

In a Regulation on food information "for consumers" it is important not to require 
information to be shown which the target audience does not understand.  Studies show that 
consumers already do not understand some information on labels.  With regard to nutrition, 
consumers use calories rather than joules, the latter measure preferred by scientists and 
therefore outside the scope of this Regulation.

Изменение 273
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази точка не накърнява 
специфичното законодателство на 
Общността.

Or. en

Обосновка

В подобен регламент за предоставянето на информация за храните „на 
потребителите“ е важно да не се изисква предоставянето на информация, която 
целевата група не разбира.  Проучванията показват, че потребителите вече не 
разбират част от информацията върху етикетите.  По отношение на хранителната 
стойност потребителите използват калории, а не джаули, като последната мярка се 
предпочита от учените и поради това е извън обхвата на настоящия регламент.
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Изменение 274
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Приложение Х

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. en

Обосновка

Алкохолните напитки не попадат в приложното поле на настоящия регламент.

Изменение 275
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – точка 1 и таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Витамини и минерали, които могат да 
се обявяват, и препоръчителните им 
дневни дози (ПДД)

1. Витамини и минерали, които могат да 
се обявяват, и препоръчителните им 
дневни дози (ПДД)

Витамин A (µg) 800 Витамин A (µg) 800
Витамин D (µg) 5 Витамин D (µg) 5
Витамин E (mg) 10 Витамин E (mg) 12

Витамин K (µg) 75
Витамин C (mg) 60 Витамин C (mg) 80

Тиамин (mg) 1,4 Тиамин (Витамин B1) 
(mg)

1,1

Рибофлавин (mg) 1,6 Рибофлавин (mg) 1,4
Ниацин (mg) 18 Ниацин (mg) 16
Витамин B6 (mg) 2 Витамин B6 (mg) 1,4
Фолацин (µg) 200 Фолиева киселина (µg) 200
Витамин В12 (µg) 1 Витамин B 12 (µg) 2,5
Биотин (mg) 0,15 Биотин (mg) 50
Пантотенова киселина 

(mg)
6 Пантотенова киселина 

(mg)
6

Калий (mg) 2 000
Хлорид (mg) 800

Калций (mg) 800 Калций (mg) 800
Фосфор (mg) 800 Фосфор (mg) 700
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Желязо (mg) 14 Желязо (mg) 14
Магнезий (mg) 300 Магнезий (mg) 375
Цинк (mg) 15 Цинк (mg) 10

Мед (mg) 1
Манган (mg) 2
Флуорид (mg) 3,5
Селен (µg) 55
Хром (µg) 40
Молибден (µg) 50

Йод (µg) 150 Йод (µg) 150

Or. de

Обосновка

Стойностите за препоръчителния дневен прием следва да бъдат приведени в 
съответствие с новите референтни стойности съгласно измененията на 
Директивата относно етикетирането за питателност на храните, 2008/100/ЕО (ОВ 
L 285, стр. 9).

Изменение 276
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение XI – част A – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По правило: 

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

Or. en

Обосновка

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Изменение 277
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение XII - таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

въглехидрати (с 
изключение на
полиоли)

4 kcal/g —
17 kJ/g

въглехидрати (с 
изключение на полиоли)

4 kcal/g

- полиоли 2,4 kcal/g 
—10 kJ/g

- полиоли 2,4 
kcal/g

- белтъчини 4 kcal/g —
17 kJ/g

- белтъчини 4 kcal/g

- мазнини 9 kcal/g —
37 kJ/g

- мазнини 9 kcal/g
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салатрими 6 kcal/g —
25 kJ/g

салатрими 6 kcal/g

- алкохол (етанол) 7 kcal/g —
29 kJ/g

- алкохол (етанол) 7 kcal/g

- органични киселини 3 kcal/g —
13 kJ/g

- органични киселини 3 kcal/g

Or. de

Обосновка

Изчисляването с две различни единици води до противоречиви резултати, поради 
нееднозначните коефициенти на преобразуване. Тъй като „kcal“ е мерна единица, 
която е по-лесно разбираема за потребителите, отколкото единицата „kJ“, 
посочването следва да бъде правено само в „kcal“.

Изменение 278
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение XIII – част А – въведение и таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

В обявяването на хранителните 
стойности се използват следните 
единици:

При етикетирането за хранителната 
стойност се използват следните 
единици:

енергийна 
стойност

kJ and kcal - енергийна 
стойност

kcal

- мазнини грамове (g) - мазнини грамове (g)

- въглехидрати - въглехидрати
- фибри - фибри

- белтъчини - белтъчини

- сол - натрий
- витамини и 
минерали

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1

- витамини и 
минерали

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1

- други вещества единици, 
подходящи за 
отделните 
вещества

- други вещества единици, 
подходящи за 
отделните 
вещества
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Or. de

Обосновка

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Изменение 279
Emma Mcclarkin

Предложение за регламент
Приложение XIII – част A – таблица – първи ред

Текст, предложен от Комисията Изменение

- енергийна 
стойност

kJ и kcal - енергийна 
стойност

kcal

Or. en

Изменение 280
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Приложение XIII – част Б a (нова)

Текст, 
предлож

ен от 
Комисия

та

Изменение

ЧАСТ Б а - ЧЕТЛИВОСТ
При дизайна на етикетите следва да бъдат взети предвид следните 
критерии. 
Ако един или повече от критериите не могат да бъдат спазени, се 
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използва размер на буквите от 3 mm.
Критерии Инструкции Да се избягва
Контраст Черен шрифт на 

бял фон или добър 
тонален 
контраст

Тъмен шрифт на 
тъмен фон. 
Светъл шрифт на 
светъл фон. 
Зелено/червено 
или други 
комбинации, 
които 
затрудняват 
разчитането при 
далтонистите.

Шрифт и формат 
на текста

За изписване на 
буквите —
шрифтове от 
типа Open като 
Arial. Получер 
шрифт, ако се
запазва 
качеството на 
отпечатването.

Декоративни 
шрифтове. 
Сенки
Курсив

Оформление Началото на 
текста и 
подравняването е 
вляво

Обтичане на 
текст около 
изображение

Качество на 
отпечатването, в 
зависимост от 
метода

За печатни 
системи, при 
които 
качеството на 
отпечатването 
би могло да бъде 
по-лошо, е 
необходимо да се 
постигне висока 
степен на яснота 
и разделителна 
способност на 
текста, както и 
да се внимава при 
подравняването и 
точното 
съответствие на 
цветовете.

Бяло поле около 
текста

Достатъчно 
пространство 
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около 
отпечатаното 

Повърхности Матирана 
повърхност за 
печат

Метални и 
лъскави 
повърхности. 
Неравни 
повърхности

Or. en

Обосновка

Това ново приложение добавя набор от критерии за четливост, които следва да 
бъдат вземани предвид при дизайна на етикети.

Изменение 281
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член XIII – част В – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

енергийна 
стойност

kJ и kcal енергийна 
стойност

kcal

белтъчини g
въглехидрати g

от които:
захари g
- полиоли g
- нишесте g

мазнини g мазнини
от които: от които:

- наситени 
мастни 
киселини;

g - наситени 
мастни киселини

g

транс-мазнини g
-
мононенаситени 
мастни киселини

g -
мононенаситени 
мастни киселини

g
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-
полиненаситени 
мастни киселини

g -
полиненаситени 
мастни киселини

g

- транс-
мазнини

g

- холестерол; mg
въглехидрати g

от които:
- захари g
- полиоли g
- нишесте g
фибри g фибри g

белтъчини g
сол g натрий g

витамини и 
минерали

единиците, 
посочени в 
приложение XI, 
част A, точка 1

витамини* и 
минерали
* 
съкращението 
„вит.“ е 
допустимо 

единиците, 
посочени в 

приложение XI, 
част A, точка 1

други вещества единици, 
подходящи за 

отделните 
вещества

Or. de

Обосновка

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.
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Изменение 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Приложение XIII – част В a (нова)

Текст, 
предложен от 

Комисията

Изменение

ЧАСТ В – ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЯВЯВАНЕТО 
НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОЙНОСТИ
В случаите, когато обявяването на хранителните 
стойности е представено по графичен начин, то може 
също така, в допълнение към други изображения, да се 
представи в една от следните форми:  
Цилиндричен модел

В 100 g се съдържат: 
kcal / захари / мазнини / наситени мастни киселини / 
натрий 
процент от препоръчителния дневен прием за 
възрастен
Модел „1 плюс 4“
Вариант 1
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на порция (една порция = 50 g) 
енергийна стойност / захари / мазнини / наситени 
мастни киселини / натрий 
ориентировъчни стойности като процент от дневния 
прием
Вариант 2

на порция (една порция = 50 g)
енергийна стойност / захари / мазнини / наситени 
мастни киселини / натрий 
ориентировъчни стойности като процент от дневния 
прием

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение следва да се разглежда във връзка с изменението към член 33, 
параграф 1, внесено от същия член на ЕП. Графичното представяне може значително 
да допринесе за по-добро разбиране от страна на потребителя на етикетирането за 
хранителни стойности.


