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Изменение 20
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, и храните за 
специални медицински цели 
(представено от Комисията съгласно 
член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз) 
(текст от значение за ЕИП)

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, храните за 
специални медицински цели и другите 
храни за специални хранителни цели
(представено от Комисията съгласно 
член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз) 
(текст от значение за ЕИП)

Or. en

Обосновка

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Изменение 21
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, и храните за 

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, храните за 
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специални медицински цели 
(представено от Комисията съгласно 
член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз) 
(текст от значение за ЕИП)

специални медицински цели и другите 
храни за специални хранителни цели
(представено от Комисията съгласно 
член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз) 
(текст от значение за ЕИП)

Or. fr

Изменение 22
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, и храните за 
специални медицински цели 
(представено от Комисията съгласно 
член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз) 
(текст от значение за ЕИП)

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, и храните за 
специални медицински цели и за 
използване при нискокалорични 
хранителни режими за намаляване на 
телесното тегло (представено от 
Комисията съгласно член 114 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз) (текст от значение за 
ЕИП)

Or. fr

Изменение 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, и храните за 

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, храните за 
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специални медицински цели 
(представено от Комисията съгласно 
член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз) 
(текст от значение за ЕИП)

специални медицински цели и храните 
за лица, които имат непоносимост 
към глутен (представено от Комисията 
съгласно член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз) 
(текст от значение за ЕИП)

Or. en

Обосновка

Лицата, страдащи от целиакия, представляват уязвими потребители. Заболяването 
целиакия е патологично заболяване, което изисква – като единствено позната към 
настоящия момент терапия, спазване през целия живот на хранителен режим, изцяло 
изключващ глутен. В такъв случай продуктите без глутен са предназначени за уязвима 
категория от населението и има опасност предложението на Комисията да отслаби 
здравето и безопасността на тези потребители, като ограничи приложното поле на 
предложението за регламент.

Изменение 24
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободното движение на безопасни 
и здравословни храни е съществен 
аспект на вътрешния пазар и допринася 
значително за здравето и 
благосъстоянието на гражданите и за 
техните обществени и икономически 
интереси.

(2) Гарантирането на безопасни и 
здравословни хранителни продукти, 
по-специално когато са предназначени 
за уязвими групи потребители, като 
например кърмачета и малки деца, е 
съществен критерий за свободното 
движение на тези продукти и 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и допринася значително за 
здравето и благосъстоянието на 
гражданите и за техните обществени и 
икономически интереси.

Or. en

Изменение 25
Bernadette Vergnaud
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, не бе постигнато успешно 
заключение относно разработването на 
специални разпоредби поради 
значително разминаване във вижданията 
на държавите-членки и 
заинтересованите страни, свързано с 
приложното поле на такова специално 
законодателство, броя подкатегории, 
които да бъдат включени в него, 
критериите за определяне на 
изисквания към състава и 
потенциалното въздействие на 
иновациите върху продуктовото 
развитие. Що се отнася до специалните 
разпоредби за храните за хора, страдащи 
от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет), според 
заключението в доклада на Комисията 
няма научни основания за определяне 
на специфични изисквания за състава на 
тези храни.

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, не бе постигнато успешно 
заключение относно разработването на 
специални разпоредби поради 
значително разминаване във вижданията 
на държавите-членки и 
заинтересованите страни, свързано с 
приложното поле на такова специално 
законодателство. Същевременно 
такива различия водят до национални 
мерки, които пречат на 
доизграждането на вътрешния пазар; 
следователно е необходимо да бъде 
намерен подходящ законодателен 
отговор на този проблем. Освен това 
следва да се предприемат действия, за 
да се гарантира, че Регламент 
№ 1169/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 година за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите1 може да 
осигури съгласувана, ефективна 
стратегия за защита на 
спортистите, преди окончателно да 
се изостави идеята за специално 
законодателство. Най-вече, целта 
тук е да се отговори на голямото
търсене от страна на лицата, 
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практикуващи спортни дейности, и 
да се пояснят правилата за 
етикетиране в тази област. В 
случаите, отнасящи се до храните за 
спортисти, това означава следното: 
необходимо е Регламент (ЕО) № 
1169/2011 да бъде изменен; необходимо 
е да се отчитат специфичните 
характеристики на хранителните 
вещества за храни, предназначени за 
спортисти, когато се определят 
характеристиките на хранителните 
вещества, посочени в член 4 от 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета
от 20 декември 2006 г. относно 
хранителни и здравни претенции за 
храните2; необходимо е да се отчете 
съществуването на хранителни 
претенции, които са подходящи в 
случаите на спортисти, но храните 
са забранени за населението съгласно 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 (напр. 
високо енергийно съдържание на 
въглехидрати или богати на натрий); 
необходимо е да се установят 
специални условия за използването на 
хранителни вещества и други 
вещества по отношение на храните 
за спортисти съгласно Регламент 
(ЕО) № 1925/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 година относно 
влагането на витамини, минерали и 
някои други вещества в храните3; 
трябва да съществува гаранция, че не 
са налице съставки, които биха могли 
да се посочат като допингови 
вещества. Що се отнася до специалните 
разпоредби за храните за хора, страдащи 
от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет), според 
заключението в доклада на Комисията 
няма научни основания за определяне 
на специфични изисквания за състава на 
тези храни.

____________________
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1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
2 ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.
3 ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.

Or. fr

Изменение 26
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, не бе постигнато успешно 
заключение относно разработването на 
специални разпоредби поради 
значително разминаване във вижданията 
на държавите-членки и 
заинтересованите страни, свързано с 
приложното поле на такова специално 
законодателство, броя подкатегории, 
които да бъдат включени в него, 
критериите за определяне на 
изисквания към състава и 
потенциалното въздействие на 
иновациите върху продуктовото 
развитие. Що се отнася до специалните 
разпоредби за храните за хора, страдащи 
от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет), според 

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, още не е постигнато 
успешно заключение относно 
разработването на специални 
разпоредби поради значително 
разминаване във вижданията на 
държавите-членки и заинтересованите 
страни, свързано с приложното поле на 
такова специално законодателство.
Като се има предвид, че съществува 
истински проблем, що се отнася до 
хармонизирането на този сектор на 
пазара на храните в ЕС, голямото 
търсене от страна на лицата, 
практикуващи спортни дейности, и 
необходимостта да се пояснят 
правилата за етикетиране в тази 
област, до 2015 г. Комисията, след 
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заключението в доклада на Комисията 
няма научни основания за определяне 
на специфични изисквания за състава на 
тези храни.

консултации с Европейския орган за 
безопасност на храните, следва да 
актуализира доклада от 28 февруари 
2001 г. относно съответните храни и, 
при необходимост, да излезе с 
определени предложения. Що се 
отнася до специалните разпоредби за 
храните за хора, страдащи от нарушения 
на обмяната на въглехидрати (диабет), 
според заключението в доклада на 
Комисията няма научни основания за 
определяне на специфични изисквания 
за състава на тези храни.

Or. fr

Изменение 27
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, не бе постигнато успешно 
заключение относно разработването на 
специални разпоредби поради 
значително разминаване във вижданията 
на държавите-членки и 
заинтересованите страни, свързано с 
приложното поле на такова специално 
законодателство, броя подкатегории, 

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, не бе постигнато успешно 
заключение относно разработването на 
специални разпоредби поради 
значително разминаване във вижданията 
на държавите-членки и 
заинтересованите страни, свързано с 
приложното поле на такова специално 
законодателство. Като се има предвид, 



PE478.332v01-00 10/102 AM\885312BG.doc

BG

които да бъдат включени в него, 
критериите за определяне на 
изисквания към състава и 
потенциалното въздействие на 
иновациите върху продуктовото 
развитие. Що се отнася до специалните 
разпоредби за храните за хора, страдащи 
от нарушения на обмяната на
въглехидрати (диабет), според 
заключението в доклада на Комисията 
няма научни основания за определяне 
на специфични изисквания за състава на 
тези храни.

че съществува истински проблем, що 
се отнася до хармонизирането на 
този сектор на пазара на храните в 
ЕС, голямото търсене от страна на 
лицата, практикуващи спортни 
дейности, и необходимостта да се 
пояснят правилата за етикетиране в 
тази област, до 2015 г. Комисията, 
след консултации с Европейския орган 
за безопасност на храните, следва да 
актуализира доклада от 28 февруари 
2001 г. относно съответните храни и, 
при необходимост, да излезе с 
определени предложения. Що се 
отнася до специалните разпоредби за 
храните за хора, страдащи от нарушения 
на обмяната на въглехидрати (диабет), 
според заключението в доклада на 
Комисията няма научни основания за 
определяне на специфични изисквания 
за състава на тези храни.

Or. fr

Изменение 28
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
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натоварване, не бе постигнато успешно 
заключение относно разработването на 
специални разпоредби поради 
значително разминаване във вижданията 
на държавите-членки и 
заинтересованите страни, свързано с 
приложното поле на такова специално 
законодателство, броя подкатегории, 
които да бъдат включени в него, 
критериите за определяне на изисквания 
към състава и потенциалното 
въздействие на иновациите върху 
продуктовото развитие. Що се отнася до 
специалните разпоредби за храните за 
хора, страдащи от нарушения на 
обмяната на въглехидрати (диабет), 
според заключението в доклада на 
Комисията няма научни основания за 
определяне на специфични изисквания 
за състава на тези храни.

натоварване, не бе постигнато успешно 
заключение относно разработването на 
специални разпоредби поради 
значително разминаване във вижданията 
на държавите-членки и 
заинтересованите страни, свързано с 
приложното поле на такова специално 
законодателство, броя подкатегории, 
които да бъдат включени в него, 
критериите за определяне на изисквания 
към състава и потенциалното 
въздействие на иновациите върху 
продуктовото развитие. Следователно 
„храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, следва да се уреждат 
съгласно Директива 2002/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 10 юни 2002 година за сближаване 
на законодателствата на 
държавите-членки по отношение на 
добавките към храни1, с цел 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар и осигуряване на по-
високо равнище на защита на 
потребителите. Необходима е 
подкрепа на иновациите при 
същевременно запазване на високо 
равнище на защита на 
потребителите. Що се отнася до 
специалните разпоредби за храните за 
хора, страдащи от нарушения на 
обмяната на въглехидрати (диабет), 
според заключението в доклада на 
Комисията няма научни основания за 
определяне на специфични изисквания 
за състава на тези храни.

____________________
1 ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

Or. en

Обосновка

Both the Commission and the Rapporteur propose to include ‘food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen’ in the Nutrition and Health 
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Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements – for labelling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Изменение 29
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, не бе постигнато успешно 
заключение относно разработването на 
специални разпоредби поради 
значително разминаване във вижданията 
на държавите-членки и 
заинтересованите страни, свързано с 
приложното поле на такова специално 
законодателство, броя подкатегории, 
които да бъдат включени в него, 
критериите за определяне на изисквания 
към състава и потенциалното 
въздействие на иновациите върху 
продуктовото развитие. Що се отнася до 
специалните разпоредби за храните за 
хора, страдащи от нарушения на 
обмяната на въглехидрати (диабет), 

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, не бе постигнато успешно 
заключение относно разработването на 
специални разпоредби поради 
значително разминаване във вижданията 
на държавите-членки и 
заинтересованите страни, свързано с 
приложното поле на такова специално 
законодателство, броя подкатегории, 
които да бъдат включени в него, 
критериите за определяне на изисквания 
към състава и потенциалното 
въздействие на иновациите върху 
продуктовото развитие. Следователно, 
с оглед подобряване функционирането 
на вътрешния пазар и повишаване на 
защитата на потребителите, при 
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според заключението в доклада на 
Комисията няма научни основания за 
определяне на специфични изисквания 
за състава на тези храни.

същевременно стимулиране на 
иновациите, „храните за спортисти“ 
следва да се уреждат съгласно 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 декември 2006 г. относно 
хранителни и здравни претенции за 
храните1 и да бъдат съобразени с 
неговите изисквания. Що се отнася до 
специалните разпоредби за храните за 
хора, страдащи от нарушения на 
обмяната на въглехидрати (диабет), 
според заключението в доклада на 
Комисията няма научни основания за 
определяне на специфични изисквания 
за състава на тези храни.

____________________
1 ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

Or. en

Изменение 30
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Следователно понятието „храни 
със специфична хранителна 
употреба“ следва да отпадне и 
Директива 2009/39/EО следва да бъде 
заменена с настоящия акт. С цел 
опростяване на прилагането му и 
гарантиране на съгласуваност във 
всички държави-членки, актът следва да 
е под формата на регламент.

(13) Следователно понятието 
„специални храни“ следва да бъде 
запазено, но да бъде строго ограничено 
до продукти, които могат да 
демонстрират уникалната си 
способност да посрещат специалните 
хранителни потребности на 
уязвимите групи от населението и 
които иначе не биха могли да бъдат 
пуснати на пазара съгласно 
настоящото законодателство на 
Съюза, и в случаите, когато 
хармонизацията гарантира 
свободното движение на подобни 
храни по задоволителен начин.
Директива 2009/39/EО следва да бъде 
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заменена с настоящия акт. С цел 
опростяване на прилагането му и 
гарантиране на съгласуваност във 
всички държави-членки, актът следва да 
е под формата на регламент.

Or. en

Обосновка

Някои съществени гаранции, предлагани от настоящата рамкова директива, 
отнасяща се до хранителните режими (2009/39/EО), и съгласно съответните й 
вертикални директиви, бяха премахнати в ущърб на уязвимите потребители, които се 
нуждаят от храни със специален състав, за да им осигуряват специален хранителен 
режим и да им помагат в осъществяването на диетотерапия със специфични условия.

Изменение 31
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни и
храните за специални медицински цели. 
Опитът сочи, че разпоредбите, 
определени в Директива 2006/141/EО на 
Комисията, Директива 2006/125/EО на 
Комисията и Директива 1999/21/EО на 
Комисията, гарантират в задоволителна 
степен свободното движение на тези 
храни, както и висока степен на защита 
на общественото здраве. Поради това е 

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни,
напитките на базата на мляко, 
предназначени за малки деца, храните 
за специални медицински цели,
храните, предназначени за 
намаляване и контрол на телесното 
тегло, храните, предназначени за 
употреба при подлагане на 
интензивно мускулно натоварване, и 
храните за лица, които имат 
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целесъобразно настоящият регламент да 
бъде насочен към общите изисквания за 
състава на храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа и детските храни за 
кърмачета и малки деца, както и на
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията.

непоносимост към глутен. Опитът 
сочи, че разпоредбите, определени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията, 
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията, както и Директива 
96/8/EО на Комисията, гарантират в 
задоволителна степен свободното 
движение на тези храни, както и висока 
степен на защита на общественото 
здраве. Поради това е целесъобразно
настоящият регламент да бъде насочен 
към общите изисквания за състава на 
храните за кърмачета и преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни за кърмачета и 
малки деца, напитките на базата на 
мляко, предназначени за малки деца, 
храните за специални медицински цели, 
храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, и храните за 
лица, които имат непоносимост към 
глутен, и информацията за тях, като се 
отчитат разпоредбите на Директива 
2006/141/EО на Комисията, Директива 
2006/125/EО на Комисията, Директива 
1999/21/EО на Комисията, Директива 
96/8/ЕО на Комисията и Регламент 
(ЕО) № 41/2009 на Комисията. В 
допълнение към това, понятието 
„специални храни“ следва да бъде 
запазено и строго ограничено до 
продукти, които демонстрират 
уникалната си способност да 
посрещат специалните хранителни 
потребности на уязвимите групи от 
населението и които иначе не биха 
могли да бъдат пуснати на пазара 
съгласно настоящото 
законодателство на Съюза.

Or. en

Обосновка

Ограничавайки приложното поле, предложението на Комисията рискува да отслаби 
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здравето и безопасността на тези групи потребители и да ограничи възможностите 
за бъдещи иновации, основани на научното развитие. Ето защо е необходимо наново 
да бъде въведено понятието храни, предназначени за специални хранителни цели. Това 
е в съответствие с настоящия стандарт Codex за храни със специално диетично 
предназначение (146-1985).

Изменение 32
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни и
храните за специални медицински цели. 
Опитът сочи, че разпоредбите, 
определени в Директива 2006/141/EО на 
Комисията, Директива 2006/125/EО на 
Комисията и Директива 1999/21/EО на 
Комисията, гарантират в задоволителна 
степен свободното движение на тези 
храни, както и висока степен на защита 
на общественото здраве. Поради това е 
целесъобразно настоящият регламент да 
бъде насочен към общите изисквания за 
състава на храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа и детските храни за 
кърмачета и малки деца, както и на
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни,
храните за специални медицински цели 
и храните за лица, които имат 
непоносимост към глутен. Опитът 
сочи, че разпоредбите, определени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията, 
Директива 1999/21/EО на Комисията и 
Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията, гарантират в 
задоволителна степен свободното 
движение на тези храни, както и висока 
степен на защита на общественото 
здраве. Поради това е целесъобразно 
настоящият регламент да бъде насочен 
към общите изисквания за състава на 
храните за кърмачета и преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни за кърмачета и 
малки деца, храните за специални 
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на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията.

медицински цели и храните за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен, и информацията за тях, като се 
отчитат разпоредбите на Директива 
2006/141/EО на Комисията, Директива 
2006/125/EО на Комисията, Директива 
1999/21/EО на Комисията и Регламент 
(ЕО) № 41/2009 на Комисията. В 
допълнение към това, понятието 
„специални храни“ следва да бъде 
запазено и строго ограничено до 
продукти, които демонстрират 
уникалната си способност да 
посрещат специалните хранителни 
потребности на уязвимите групи от 
населението и които иначе не биха 
могли да бъдат пуснати на пазара 
съгласно настоящото 
законодателство на Съюза.

Or. en

Изменение 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни и
храните за специални медицински цели. 
Опитът сочи, че разпоредбите, 
определени в Директива 2006/141/EО на 

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни,
храните за специални медицински цели 
и храните за лица, които имат 
непоносимост към глутен. Опитът 
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Комисията, Директива 2006/125/EО на 
Комисията и Директива 1999/21/EО на 
Комисията, гарантират в задоволителна 
степен свободното движение на тези 
храни, както и висока степен на защита 
на общественото здраве. Поради това е 
целесъобразно настоящият регламент да 
бъде насочен към общите изисквания за 
състава на храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа и детските храни за 
кърмачета и малки деца, както и на
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията.

сочи, че разпоредбите, определени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията и
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
както и Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията, гарантират в 
задоволителна степен свободното 
движение на тези храни, както и висока 
степен на защита на общественото 
здраве. Поради това е целесъобразно 
настоящият регламент да бъде насочен 
към общите изисквания за състава на 
храните за кърмачета и преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни за кърмачета и 
малки деца, храните за специални 
медицински цели и храните за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен, и информацията за тях, като се 
отчитат разпоредбите на Директива 
2006/141/EО на Комисията, Директива 
2006/125/EО на Комисията, Директива 
1999/21/EО на Комисията и Регламент 
(ЕО) № 41/2009 на Комисията.

Or. en

Обосновка

Храните за лица, страдащи от целиакия, са признати от неотдавна преразгледания 
стандарт Codex 118- 1979 rev 2008. Необходимо е да се вземат предвид храните без 
глутен, тъй като те представляват единствената форма на терапия за тези лица.

Изменение 34
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
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състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни и 
храните за специални медицински цели. 
Опитът сочи, че разпоредбите, 
определени в Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива
2006/125/EО на Комисията и
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
гарантират в задоволителна степен 
свободното движение на тези храни, 
както и висока степен на защита на 
общественото здраве. Поради това е 
целесъобразно настоящият регламент да 
бъде насочен към общите изисквания за 
състава на храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа и детските храни за 
кърмачета и малки деца, както и на
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията
и Директива 1999/21/EО на Комисията.

състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни,
храните за медицински цели и храните 
за лица, които имат непоносимост 
към глутен. Опитът сочи, че 
разпоредбите, определени в Директиви
2006/141/EО, 2006/125/EО и 1999/21/EО 
на Комисията и Регламент (ЕО) № 
41/2009 на Комисията, гарантират в 
задоволителна степен свободното 
движение на тези храни, както и висока 
степен на защита на общественото 
здраве. Поради това е целесъобразно 
настоящият регламент да бъде насочен 
към общите изисквания за състава на 
храните за кърмачета и преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни за кърмачета и 
малки деца, храните за специални 
медицински цели и храните за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен, и информацията за тях, като се 
отчитат разпоредбите на Директиви 
2006/141/EО, 2006/125/EО и 1999/21/EО 
на Комисията и Регламент (ЕО) № 
41/2009 на Комисията.

Or. fr

Изменение 35
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
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групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни
на зърнена основа, детските храни и
храните за специални медицински цели. 
Опитът сочи, че разпоредбите, 
определени в Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 
2006/125/EО на Комисията и
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
гарантират в задоволителна степен 
свободното движение на тези храни, 
както и висока степен на защита на 
общественото здраве. Поради това е 
целесъобразно настоящият регламент да 
бъде насочен към общите изисквания за 
състава на храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни
на зърнена основа и детските храни за 
кърмачета и малки деца, както и на
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията 
и Директива 1999/21/EО на 
Комисията.

групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни,
храните за специални медицински цели 
и храните, предназначени за 
използване при нискокалорични 
хранителни режими за намаляване на 
телесното тегло. Опитът сочи, че 
разпоредбите, определени в Директиви
2006/141/EО, 2006/125/EО, 1999/21/EО и 
96/8/ЕО на Комисията, гарантират в 
задоволителна степен свободното 
движение на тези храни, както и висока 
степен на защита на общественото 
здраве. Поради това е целесъобразно 
настоящият регламент да бъде насочен 
към общите изисквания за състава на 
храните за кърмачета и преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни за кърмачета и 
малки деца, храните за специални 
медицински цели и храните, 
предназначени за използване при 
нискокалорични хранителни режими 
за намаляване на телесното тегло, и 
информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на четирите посочени 
по-горе директиви.

Or. fr

Изменение 36
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни и 
храните за специални медицински цели. 
Опитът сочи, че разпоредбите, 
определени в Директива 2006/141/EО на 
Комисията, Директива 2006/125/EО на 
Комисията и Директива 1999/21/EО на 
Комисията, гарантират в задоволителна 
степен свободното движение на тези 
храни, както и висока степен на защита 
на общественото здраве. Поради това е 
целесъобразно настоящият регламент да 
бъде насочен към общите изисквания за 
състава на храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа и детските храни за 
кърмачета и малки деца, както и на 
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията.

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни и 
храните за специални медицински цели. 
Опитът сочи, че разпоредбите, 
определени в Директива 2006/141/EО на 
Комисията, Директива 2006/125/EО на 
Комисията и Директива 1999/21/EО на 
Комисията, гарантират в задоволителна 
степен свободното движение на тези 
храни, както и висока степен на защита 
на общественото здраве и защита на 
интересите на потребителите. 
Поради това е целесъобразно 
настоящият регламент да бъде насочен 
към общите изисквания за състава на 
храните за кърмачета и преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни за кърмачета и 
малки деца, както и на храните за 
специални медицински цели и 
информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията. В този контекст, 
всички вещества, които е възможно 
да имат вредно въздействие върху 
здравето на съответните категории 
потребители, следва да бъдат 
изключени от състава на 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 37
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се гарантира правна 
сигурност определенията, установени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията и 
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
следва да бъдат пренесени в настоящия 
регламент. Определенията за храни за 
кърмачета и преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, както и храни за 
специални медицински цели обаче 
трябва да бъдат редовно и 
целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб.

(16) С цел да се гарантира правна 
сигурност определенията, установени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията, 
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
Директива 96/8/ЕО на Комисията и 
Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията, следва да бъдат пренесени 
в настоящия регламент. Определенията 
за храни за кърмачета и преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, напитки на базата на 
мляко, предназначени за малки деца, 
храни за специални медицински цели,
храни, предназначени за намаляване и 
контрол на телесното тегло, храни, 
предназначени за употреба при 
подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, и храни за лица, които 
имат непоносимост към глутен, 
обаче трябва да бъдат редовно и 
целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб.

Or. en

Изменение 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се гарантира правна 
сигурност определенията, установени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията и
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
следва да бъдат пренесени в настоящия 
регламент. Определенията за храни за 
кърмачета и преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, както и храни за 
специални медицински цели обаче 
трябва да бъдат редовно и 
целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб.

(16) С цел да се гарантира правна 
сигурност определенията, установени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията,
Директива 1999/21/EО на Комисията и 
Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията, следва да бъдат пренесени 
в настоящия регламент. Определенията 
за храни за кърмачета и преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели и храни за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен, обаче трябва да бъдат редовно и 
целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб.

Or. en

Изменение 39
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се гарантира правна 
сигурност определенията, установени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията и
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
следва да бъдат пренесени в настоящия 
регламент. Определенията за храни за 
кърмачета и преходни храни,
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, както и храни за 
специални медицински цели обаче 
трябва да бъдат редовно и 
целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 

(16) С цел да се гарантира правна 
сигурност определенията, установени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията,
Директива 1999/21/EО на Комисията и 
Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията, следва да бъдат пренесени 
в настоящия регламент. Определенията 
за храни за кърмачета и преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели и храни за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен, обаче трябва да бъдат редовно и 
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напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб.

целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб.

Or. en

Изменение 40
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се гарантира правна 
сигурност определенията, установени в 
Директива 2006/141/EО на 
Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 
1999/21/EО на Комисията, следва да 
бъдат пренесени в настоящия 
регламент. Определенията за храни за 
кърмачета и преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, както и храни за 
специални медицински цели обаче 
трябва да бъдат редовно и 
целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб.

(16) С цел да се гарантира правна 
сигурност определенията, установени в 
Директиви 2006/141/EО, 2006/125/EО и 
1999/21/EО на Комисията, и Регламент 
(ЕО) № 41/2009 на Комисията, следва 
да бъдат пренесени в настоящия 
регламент. Определенията за храни за 
кърмачета и преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели и храни за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен, обаче трябва да бъдат редовно и 
целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб.

Or. fr

Изменение 41
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се гарантира правна (16) С цел да се гарантира правна 
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сигурност определенията, установени в 
Директива 2006/141/EО на 
Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива
1999/21/EО на Комисията, следва да 
бъдат пренесени в настоящия 
регламент. Определенията за храни за 
кърмачета и преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, както и храни за 
специални медицински цели обаче 
трябва да бъдат редовно и 
целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб.

сигурност определенията, установени в 
Директиви 2006/141/EО, 2006/125/EО,
1999/21/EО и 96/8/ЕО на Комисията, 
следва да бъдат пренесени в настоящия 
регламент. Определенията за храни за 
кърмачета и преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели и храни, 
предназначени за използване при 
нискокалорични хранителни режими 
за намаляване на телесното тегло, 
обаче трябва да бъдат редовно и 
целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб.

Or. fr

Изменение 42
Илиaна Ивaнова

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се гарантира правна 
сигурност определенията, установени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията и 
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
следва да бъдат пренесени в настоящия 
регламент. Определенията за храни за 
кърмачета и преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа 
и детски храни, както и храни за 
специални медицински цели обаче 
трябва да бъдат редовно и 
целесъобразно адаптирани, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област 
в световен мащаб.

(16) С цел да се гарантира правна 
сигурност определенията, установени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията и 
Директива 1999/21/EО на Комисията,
следва да бъдат пренесени в настоящия 
регламент.

Or. en
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Обосновка

Вж. изменение 12 от проектостановището, изготвено от г-жа Иванова.

Изменение 43
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Настоящият регламент следва да 
установи критерии за определяне на 
специални изисквания за състава на 
храните за кърмачета, преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни, както и на
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията. С цел да се адаптират 
определенията за храни за кърмачета, 
преходни храни, преработени храни на 
зърнена основа и детски храни, както и
храни за специални медицински цели, 
установени в настоящия регламент, като 
се отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб; да се установят 
специални изисквания за състава на 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент, и информацията 
за тях, включително допълнителни 
изисквания за етикетиране към 
разпоредбите на Директива 2000/13/EО 
или дерогации от тях; и за разрешаване 
на хранителни и здравни претенции на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 

(19) Настоящият регламент следва да 
установи критерии за определяне на 
специални изисквания за състава на 
храните за кърмачета, преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни, напитките на 
базата на мляко, предназначени за 
малки деца, храните за специални 
медицински цели, храните, 
предназначени за намаляване и 
контрол на телесното тегло, 
храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, и храните за 
лица, които имат непоносимост към 
глутен, и информацията за тях, като се 
отчитат разпоредбите на Директива 
2006/141/EО на Комисията, Директива 
2006/125/EО на Комисията, Директива 
1999/21/EО на Комисията, Директива 
96/8/EО на Комисията и Регламент 
(ЕО) № 41/2009 на Комисията. С цел 
да се адаптират определенията за храни 
за кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, напитки на базата на 
мляко, предназначени за малки деца, 
храни за специални медицински цели, 
храни, предназначени за намаляване и 
контрол на телесното тегло, храни, 
предназначени за употреба при 
подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, и храни за лица, които 
имат непоносимост към глутен, 
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при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

установени в настоящия регламент, като 
се отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб; да се установят 
специални изисквания за състава на 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент, и информацията 
за тях, както и за процеса на пускане 
на пазара на храни, получени в 
резултат на научни и технологични 
иновации, включително допълнителни 
изисквания за етикетиране към 
разпоредбите на Директива 2000/13/EО 
или дерогации от тях; и за разрешаване 
на хранителни и здравни претенции на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Настоящият регламент следва да 
установи критерии за определяне на 
специални изисквания за състава на 
храните за кърмачета, преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни, както и на 

(19) Настоящият регламент следва да 
установи критерии за определяне на 
специални изисквания за състава на 
храните за кърмачета, преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни, храните за 
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храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията. С цел да се адаптират 
определенията за храни за кърмачета, 
преходни храни, преработени храни на 
зърнена основа и детски храни, както и
храни за специални медицински цели, 
установени в настоящия регламент, като 
се отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб; да се установят 
специални изисквания за състава на 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент, и информацията 
за тях, включително допълнителни 
изисквания за етикетиране към 
разпоредбите на Директива 2000/13/EО 
или дерогации от тях; и за разрешаване 
на хранителни и здравни претенции на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

специални медицински цели и на 
храните за лица, които имат 
непоносимост към глутен, и 
информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията,Директива 1999/21/EО на 
Комисията и Регламент (EО) № 
41/2009 на Комисията. С цел да се 
адаптират определенията за храни за 
кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели и храни за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен, установени в настоящия 
регламент, като се отчитат техническият 
и научният напредък и развитието в тази 
област в световен мащаб; да се 
установят специални изисквания за 
състава на категориите храни, 
обхванати от настоящия регламент, и 
информацията за тях, включително 
допълнителни изисквания за 
етикетиране към разпоредбите на 
Директива 2000/13/EО или дерогации от 
тях; и за разрешаване на хранителни и 
здравни претенции на Комисията следва 
да се делегира правомощието да приема 
актове съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 45
Gianni Pittella
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Настоящият регламент следва да 
установи критерии за определяне на 
специални изисквания за състава на 
храните за кърмачета, преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни, както и на 
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията. С цел да се адаптират 
определенията за храни за кърмачета, 
преходни храни, преработени храни на 
зърнена основа и детски храни, както и
храни за специални медицински цели, 
установени в настоящия регламент, като 
се отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб; да се установят 
специални изисквания за състава на 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент, и информацията 
за тях, включително допълнителни 
изисквания за етикетиране към 
разпоредбите на Директива 2000/13/EО 
или дерогации от тях; и за разрешаване 
на хранителни и здравни претенции на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

(19) Настоящият регламент следва да 
установи критерии за определяне на 
специални изисквания за състава на 
храните за кърмачета, преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни, на храните за 
специални медицински цели и на 
храните за лица, които имат 
непоносимост към глутен,
информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията и Регламент (EО)№ 
41/2009 на Комисията . С цел да се 
адаптират определенията за храни за 
кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели и на храни за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен, установени в настоящия 
регламент, като се отчитат техническият 
и научният напредък и развитието в тази 
област в световен мащаб; да се 
установят специални изисквания за 
състава на категориите храни, 
обхванати от настоящия регламент, и 
информацията за тях, както и за 
процеса на пускане на пазара на храни 
получени в резултат на научни и 
технологични иноваци, включително 
допълнителни изисквания за 
етикетиране към разпоредбите на 
Директива 2000/13/EО или дерогации от 
тях; и за разрешаване на хранителни и 
здравни претенции на Комисията следва 
да се делегира правомощието да приема 
актове съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
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при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 46
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Настоящият регламент следва да 
установи критерии за определяне на 
специални изисквания за състава на 
храните за кърмачета, преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни, както и на 
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива
2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията
и Директива 1999/21/EО на Комисията. 
С цел да се адаптират определенията за 
храни за кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, както и храни за 
специални медицински цели, 
установени в настоящия регламент, като 
се отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб; да се установят 
специални изисквания за състава на 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент, и информацията 
за тях, включително допълнителни 
изисквания за етикетиране към 
разпоредбите на Директива 2000/13/EО 

(19) Настоящият регламент следва да 
установи критерии за определяне на 
специални изисквания за състава на 
храните за кърмачета, преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни, на храните за 
специални медицински цели и на 
храните за лица, които имат 
непоносимост към глутен,
информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директиви 
2006/141/EО, 2006/125/EО и 1999/21/EО 
на Комисията и Регламент (ЕО)№ 
41/2009 на Комисията. С цел да се 
адаптират определенията за храни за 
кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели и на храни за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен, установени в настоящия 
регламент, като се отчитат техническият 
и научният напредък и развитието в тази 
област в световен мащаб; да се 
установят специални изисквания за 
състава на категориите храни, 
обхванати от настоящия регламент, и 
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или дерогации от тях; и за разрешаване 
на хранителни и здравни претенции на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

информацията за тях, включително 
допълнителни изисквания за 
етикетиране към разпоредбите на 
Директива 2000/13/EО или дерогации от 
тях; и за разрешаване на хранителни и 
здравни претенции на Комисията следва 
да се делегира правомощието да приема 
актове съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. fr

Изменение 47
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Настоящият регламент следва да 
установи критерии за определяне на 
специални изисквания за състава на 
храните за кърмачета, преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни, както и на 
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива
2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията
и Директива 1999/21/EО на Комисията. 
С цел да се адаптират определенията за 
храни за кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, както и храни за 

(19) Настоящият регламент следва да 
установи критерии за определяне на 
специални изисквания за състава на 
храните за кърмачета, преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа и детските храни, както и на 
храните за специални медицински цели 
и информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директиви
2006/141/EО, 2006/125/EО, 1999/21/EО и 
96/8/ЕО на Комисията. С цел да се 
адаптират определенията за храни за 
кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни,предназначени за 
използване при нискокалорични 
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специални медицински цели, 
установени в настоящия регламент, като 
се отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб; да се установят 
специални изисквания за състава на 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент, и информацията 
за тях, включително допълнителни 
изисквания за етикетиране към 
разпоредбите на Директива 2000/13/EО 
или дерогации от тях; и за разрешаване 
на хранителни и здравни претенции на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

хранителни режими за намаляване на 
телесното тегло, както и храни за 
специални медицински цели, 
установени в настоящия регламент, като 
се отчитат техническият и научният 
напредък и развитието в тази област в 
световен мащаб; да се установят 
специални изисквания за състава на 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент, и информацията 
за тях, включително допълнителни 
изисквания за етикетиране към 
разпоредбите на Директива 2000/13/EО 
или дерогации от тях; и за разрешаване 
на хранителни и здравни претенции на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. fr

Изменение 48
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) като има предвид, че храните, 
регулирани с настоящия регламент, 
са специализирани храни, които се 
разграничават от храните, 
предназначени за обичайна употреба, 
и се регулират от специфични 
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критерии за състава и за тях се 
изисква предоставянето на 
допълнителна информация при 
етикетирането спрямо храните, 
предназначени за обичайна употреба, 
е уместно да се предостави дерогация 
при необходимост за онези 
задължителни изисквания за 
етикетиране, определени в Регламент 
(ЕС) №1169/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г.относно 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите1.
_______________
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Or. en

Обосновка

Тъй като храните за специални хранителни цели се различават от храните за 
обичайна употреба, трябва да се предостави дерогация, при необходимост, от 
преразгледания регламент относно предоставянето на информация за храните на 
потребителите.

Изменение 49
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) като има предвид, че храните, 
регулирани с настоящия регламент, 
са специализирани храни, които се 
разграничават от храните, 
предназначени за обичайна употреба, 
и се регулират от специфични 
критерии за състава и за тях се 
изисква предоставянето на 
допълнителна информация при 
етикетирането спрямо храните, 
предназначени за обичайна употреба, 
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е уместно да се предостави дерогация 
при необходимост за онези 
задължителни изисквания за 
етикетиране, определени в Регламент 
(ЕС) №1169/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г.относно 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите.
________________
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Or. en

Обосновка

Тъй като храните за специални хранителни цели се различават от храните за 
обичайна употреба, трябва да се предостави дерогация, при необходимост, от 
преразгледания регламент относно предоставянето на информация за храните на 
потребителите.

Изменение 50
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Като се отчита съответният 
технически и научен напредък, 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да актуализира 
делегираните актове, приети 
съгласно настоящия регламент. Това 
следва да насърчи иновациите в 
сектора на храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, и храните за 
специални медицински цели, което не 
трябва да се случва за сметка на 
разходите за безопасност на 
продуктите.

Or. en
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Обосновка

Някои от продуктите, предлагани на пазара, се предназначени за определен вид 
дейност, за ясна цел, са обновени, но без да се отчитат аспектите, свързани с 
безопасността за крайния потребител. Следователно докладчикът в сянка изразява 
съгласие във връзка с подкрепата на промишления сектор, но отбелязва, че това не 
може да доведе до пълно отваряне на пазара и до отхвърляне на принципите за 
безопасност на храните за крайните потребители, по-специално за храните, които 
попадат в приложното поле на предложения регламент.

Изменение 51
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Целесъобразно е да бъде създаден и 
осъвременяван списък на Съюза на 
витамини, минерали, аминокиселини 
и други вещества, които могат да се 
влагат в храни за кърмачета, преходни 
храни, преработени храни на зърнена 
основа и детски храни, както и храни 
за специални медицински цели, 
съобразно определени критерии, 
установени в настоящия регламент. Тъй 
като приемането на списък на Съюза 
предполага прилагане на критериите, 
посочени в настоящия регламент, на 
Комисията следва да се предоставят 
съответните изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията. Комисията следва в 
надлежно обосновани случаи на 
неотложна необходимост, свързана с 

(20) Целесъобразно е да бъде създаден и 
осъвременяван списък на Съюза на 
веществата, които могат да се влагат 
за специални хранителни цели в храни 
за кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели, храни, 
предназначени за намаляване и 
контрол на телесното тегло, храни, 
предназначени за употреба при 
подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, и такива за лица, които 
имат непоносимост към глутен, като 
се вземат предвид разпоредбите на 
Регламент (EО) No 953/2009, и на 
Директиви 2006/141/EО и 2006/125/EО 
на Комисията, съобразно определени 
критерии, установени в настоящия 
регламент Тъй като приемането на 
списък на Съюза предполага прилагане 
на критериите, посочени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят съответните изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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общественото здраве, да приема актове 
за изпълнение с незабавно приложение 
за осъвременяване на списъка на Съюза.

16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. 
Комисията следва в надлежно 
обосновани случаи на неотложна 
необходимост, свързана с общественото 
здраве, да приема актове за изпълнение 
с незабавно приложение за 
осъвременяване на списъка на Съюза.

Or. en

Обосновка

Съществуващите Регламент (ЕО) №953/2009, Директиви 2006/141/ЕО и 2006/125/ЕО 
регулират веществата, които могат да бъдат добавяни за специални хранителни 
цели. Запазването на тази терминология води до избягване на неяснота относно 
обхвата и целите на Списъка на Съюза за веществата. Опростеният и консолидиран 
списък с веществата, които могат да бъдат добавяни за специални хранителни цели, 
трябва да отчита тези вещества, които са понастоящем разрешени съгласно 
съществуващите разпоредби.

Изменение 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Целесъобразно е да бъде създаден и 
осъвременяван списък на Съюза на 
витамини, минерали, аминокиселини 
и други вещества, които могат да се 
влагат в храни за кърмачета, преходни 
храни, преработени храни на зърнена 
основа и детски храни, както и храни 
за специални медицински цели, 
съобразно определени критерии, 
установени в настоящия регламент. Тъй 
като приемането на списък на Съюза 
предполага прилагане на критериите, 
посочени в настоящия регламент, на 

(20) Целесъобразно е да бъде създаден и 
осъвременяван списък на Съюза на 
веществата, които могат да се влагат 
за специални хранителни цели в храни 
за кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели, храни, 
предназначени за лица, които имат 
непоносимост към глутен, като се 
вземат предвид разпоредбите на 
Регламент (EО) No 953/2009, и на 
Директиви 2006/141/EО и 2006/125/EО 
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Комисията следва да се предоставят 
съответните изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията. Комисията следва в 
надлежно обосновани случаи на 
неотложна необходимост, свързана с 
общественото здраве, да приема актове 
за изпълнение с незабавно приложение 
за осъвременяване на списъка на Съюза.

на Комисията, съобразно определени 
критерии, установени в настоящия 
регламент Тъй като приемането на 
списък на Съюза предполага прилагане 
на критериите, посочени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят съответните изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. 
Комисията следва в надлежно 
обосновани случаи на неотложна 
необходимост, свързана с общественото 
здраве, да приема актове за изпълнение 
с незабавно приложение за 
осъвременяване на списъка на Съюза.

Or. en

Обосновка

Съществуващите Регламент (ЕО) №953/2009, Директиви 2006/141/ЕО и 2006/125/ЕО 
регулират веществата, които могат да бъдат добавяни за специални хранителни 
цели. Запазването на тази терминология води до избягване на неяснота относно 
обхвата и целите на Списъка на Съюза за веществата. В опростения и консолидиран 
списък с веществата, които могат да бъдат добавяни за специални хранителни цели, 
трябва да се вземат предвид тези вещества, които са понастоящем разрешени 
съгласно съществуващите разпоредби.

Изменение 53
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Целесъобразно е да бъде създаден и 
осъвременяван списък на Съюза на 

(20) Целесъобразно е да бъде създаден и 
осъвременяван списък на Съюза на 
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витамини, минерали, аминокиселини 
и други вещества, които могат да се 
влагат в храни за кърмачета, преходни 
храни, преработени храни на зърнена 
основа и детски храни, както и храни 
за специални медицински цели, 
съобразно определени критерии, 
установени в настоящия регламент. Тъй 
като приемането на списък на Съюза 
предполага прилагане на критериите, 
посочени в настоящия регламент, на 
Комисията следва да се предоставят 
съответните изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията. Комисията следва в 
надлежно обосновани случаи на 
неотложна необходимост, свързана с 
общественото здраве, да приема актове 
за изпълнение с незабавно приложение 
за осъвременяване на списъка на Съюза.

веществата, които могат да се влагат 
за специални хранителни цели в храни 
за кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели, храни, 
предназначени за лица, които имат 
непоносимост към глутен, като се 
вземат предвид разпоредбите на 
Регламент (EО) No 953/2009, и на 
Директиви 2006/141/EО и 2006/125/EО 
на Комисията, съобразно определени 
критерии, установени в настоящия 
регламент Тъй като приемането на 
списък на Съюза предполага прилагане 
на критериите, посочени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят съответните изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. 
Комисията следва в надлежно 
обосновани случаи на неотложна 
необходимост, свързана с общественото 
здраве, да приема актове за изпълнение 
с незабавно приложение за 
осъвременяване на списъка на Съюза.

Or. en

Изменение 54
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Целесъобразно е да бъде създаден и (20) Целесъобразно е да бъде създаден и 
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осъвременяван списък на Съюза на 
витамини, минерали, аминокиселини и 
други вещества, които могат да се 
влагат в храни за кърмачета, преходни 
храни, преработени храни на зърнена 
основа и детски храни, както и храни 
за специални медицински цели, 
съобразно определени критерии, 
установени в настоящия регламент. Тъй 
като приемането на списък на Съюза 
предполага прилагане на критериите, 
посочени в настоящия регламент, на 
Комисията следва да се предоставят 
съответните изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията. Комисията следва в 
надлежно обосновани случаи на 
неотложна необходимост, свързана с 
общественото здраве, да приема актове 
за изпълнение с незабавно приложение 
за осъвременяване на списъка на Съюза.

осъвременяван списък на Съюза на 
веществата, в това число на 
витамини, минерали и 
аминокиселини, които могат да се 
влагат за специални хранителни цели 
в храни за кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, храни за специални 
медицински цели, храни, 
предназначени за лица, които имат 
непоносимост към глутен, като се 
вземат предвид разпоредбите на 
Регламент (EО) No 953/2009, и на 
Директиви 2006/141/EО и 2006/125/EО, 
съобразно определени критерии, 
установени в настоящия регламент. Тъй 
като приемането на списък на Съюза 
предполага прилагане на критериите, 
посочени в настоящия регламент, на 
Комисията следва да се предоставят 
съответните изпълнителни правомощия. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията. Комисията следва в 
надлежно обосновани случаи на 
неотложна необходимост, свързана с 
общественото здраве, да приема актове 
за изпълнение с незабавно приложение 
за осъвременяване на списъка на Съюза.

Or. fr

Изменение 55
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Съгласно Директива 92/52/EИО
на Съвета храните за кърмачета и 
храните за малки деца, които се 
изнасят или реекспортират от 
Европейския съюз, трябва да са 
съобразени със законодателството на 
Съюза, освен ако няма други 
изисквания от страната вносителка.
Този принцип вече е установен по 
отношение на храните с Регламент 
(ЕО) № 178/2002. Следователно с оглед 
на опростяване и постигане на правна 
сигурност Директива 92/52/EИО 
следва да бъде отменена.

(24) При износ на храни за кърмачета и 
храни за малки деца, продуктите 
трябва да са съобразени с разпоредбите 
на Директива 2006/141/ЕО или с 
международните стандарти на Codex 
Alimentarius или с разпоредбите в сила 
в страната вносителка.

Or. en

Обосновка

Общият регламент относно храните №178/2002 не установява ясни правила в случай 
на износ към трети държави и не включва позовавания на Codex Alimentarius.
Европейският съюз изнася голям обем храни за кърмачета към трети държави и ако 
храните, предназначени за специални хранителни цели, са обект на тези общи 
разпоредби за износ към трети държави има вероятност да възникнат проблеми при 
тълкуването. 

Изменение 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни, 
предназначени за специфична 
хранителна употреба, както и за 
храни за нормална консумация в 
съответствие с правилата, установени в 
Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията относно състава и 

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни 
за специални хранителни цели, 
предназначени за лица, които имат 
непоносимост към глутен, в 
съответствие с правилата, установени в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 41/2009  
Освен това, формулировката „без 
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етикетирането на храни, подходящи 
за хора, които имат непоносимост 
към глутен. Тези обозначения могат 
да се тълкуват като хранителни 
претенции съгласно определението, 
посочено в Регламент (ЕО) 
№ 1924/2006. С оглед на опростяване 
тези обозначения следва да се 
уреждат единствено с разпоредбите 
на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да 
отговарят на посочените в него 
изисквания. Необходимо е 
техническите изменения съгласно 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 за 
включване на хранителните 
претенции „без глутен“ и „с много 
ниско съдържание на глутен“ и 
свързаните с тях условия на 
употреба, определени в Регламент 
№ 41/2009, да бъдат завършени, преди 
да влезе в сила прилагането на 
настоящия регламент.

глутен" може да се използва за храни 
за нормална консумация и други храни 
за специални хранителни цели, 
подходящи за лица, които имат 
непоносимост към глутен, в 
съответствие с правилата, 
установени в член 4 от Регламент 
(ЕО) №41/2009, който не разрешава 
използването на формулировката 
„много ниско съдържание на глутен” 
за тези храни. Подобни храни за 
специални хранителни цели, 
предназначени за лица, които имат 
непоносимост към глутен, следва да 
бъдат запазени в настоящия 
регламент, тъй като осигуряването 
на подобни безопасни храни на 
лицата, които имат непоносимост 
към глутен, и информирането на 
лицата, страдащи от целиакия, за 
отсъствието на глутен е от 
жизненоважно значение за подхода 
към заболяването. Това е в 
съответствие с международните 
стандарти за храните със специално 
диетично предназначение за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен (CODEX STAN 118-1979, 
преразгледан през 2008 г.).  Също така, 
в Регламент (ЕО)№ 41/2009 следва да 
се запазят условията за използването 
на претенцията „без глутен” за храни 
за нормална употреба.

Or. en

Обосновка

Формулировката „без глутен” не е хранителна претенция и следва да бъде разглежда 
като такава, т.е. като единствената форма на терапия за лица, страдащи от 
целиакия.

Изменение 57
Bernadette Vergnaud
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Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни, 
предназначени за специфична 
хранителна употреба, както и за храни 
за нормална консумация в съответствие 
с правилата, установени в Регламент 
(ЕО) № 41/2009 на Комисията 
относно състава и етикетирането на 
храни, подходящи за хора, които 
имат непоносимост към глутен. Тези 
обозначения могат да се тълкуват 
като хранителни претенции съгласно 
определението, посочено в Регламент 
(ЕО) № 1924/2006. С оглед на 
опростяване тези обозначения следва 
да се уреждат единствено с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1924/2006 и да отговарят на 
посочените в него изисквания. 
Необходимо е техническите 
изменения съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1924/2006 за включване на 
хранителните претенции „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание 
на глутен“ и свързаните с тях 
условия на употреба, определени в 
Регламент № 41/2009, да бъдат 
завършени, преди да влезе в сила 
прилагането на настоящия 
регламент.

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни, 
предназначени за специфична 
хранителна употреба, както и за храни 
за нормална консумация за лица, които 
имат непоносимост към глутен, в 
съответствие с правилата, установени в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 41/2009  
Освен това, формулировката „без 
глутен" може да се използва за храни 
за нормална консумация и храни, 
подходящи за лица, които имат 
непоносимост към глутен, в 
съответствие с правилата, 
установени в член 4 от Регламент 
(ЕО) №41/2009, който не разрешава 
използването на формулировката 
„много ниско съдържание на глутен” 
за тези храни. Тези храни, специално 
предназначени за лица с 
непоносимост към глутен, следва да 
бъдат запазени в настоящия 
регламент, тъй като осигуряването 
на подобни безопасни храни за лица с 
непоносимост към глутен и за 
информация по отношение на 
отсъствието на глутен на лица, 
страдащи от целиакия, е съществено 
за подхода към заболяването. Това е в 
съответствие с международните 
стандарти за храните със специално 
диетично предназначение за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен (CODEX STAN 118-1979, 
преразгледан през 2008 г.).  
Следователно, в Регламент (ЕО)№ 
41/2009 следва да се запазят 
условията за използването на 
формулировката „без глутен” за 
храни за нормална употреба.

Or. fr
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Изменение 58
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни, 
предназначени за специфична 
хранителна употреба, както и за 
храни за нормална консумация в 
съответствие с правилата, установени в 
Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията относно състава и 
етикетирането на храни, подходящи 
за хора, които имат непоносимост 
към глутен. Тези обозначения могат 
да се тълкуват като хранителни 
претенции съгласно определението, 
посочено в Регламент (ЕО) 
№ 1924/2006. С оглед на опростяване 
тези обозначения следва да се 
уреждат единствено с разпоредбите 
на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да 
отговарят на посочените в него 
изисквания. Необходимо е 
техническите изменения съгласно 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 за 
включване на хранителните 
претенции „без глутен“ и „с много 
ниско съдържание на глутен“ и 
свързаните с тях условия на 
употреба, определени в Регламент 
№ 41/2009, да бъдат завършени, преди 
да влезе в сила прилагането на 
настоящия регламент.

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни 
за специални хранителни цели, 
предназначени за лица, които имат 
непоносимост към глутен, в 
съответствие с правилата, установени в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 41/2009  
Освен това, формулировката „без 
глутен" може да се използва за храни 
за нормална консумация и други храни 
за специални хранителни цели, 
подходящи за лица, които имат 
непоносимост към глутен, в 
съответствие с правилата, 
установени в член 4 от Регламент 
(ЕО) №41/2009, който не разрешава 
използването на формулировката 
„много ниско съдържание на глутен” 
за тези храни. Подобни храни за 
специални хранителни цели, 
предназначени за лица, които имат 
непоносимост към глутен, следва да 
бъдат запазени в настоящия 
регламент, тъй като осигуряването 
на подобни безопасни храни на 
лицата, които имат непоносимост 
към глутен, и информирането на
лицата, страдащи от целиакия, за 
отсъствието на глутен е от 
жизненоважно значение за подхода 
към заболяването. Това е в 
съответствие с международните 
стандарти за храните със специално 
диетично предназначение за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен (CODEX STAN 118-1979, 
преразгледан през 2008 г.). 
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Or. en

Изменение 59
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни, 
предназначени за специфична 
хранителна употреба, както и за 
храни за нормална консумация в 
съответствие с правилата, установени в 
Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията относно състава и 
етикетирането на храни, подходящи 
за хора, които имат непоносимост 
към глутен. Тези обозначения могат 
да се тълкуват като хранителни 
претенции съгласно определението, 
посочено в Регламент (ЕО) 
№ 1924/2006. С оглед на опростяване 
тези обозначения следва да се 
уреждат единствено с разпоредбите 
на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да 
отговарят на посочените в него 
изисквания. Необходимо е 
техническите изменения съгласно 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 за 
включване на хранителните 
претенции „без глутен“ и „с много 
ниско съдържание на глутен“ и 
свързаните с тях условия на 
употреба, определени в Регламент 
№ 41/2009, да бъдат завършени, преди 
да влезе в сила прилагането на 
настоящия регламент.

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни 
за специални хранителни цели, 
предназначени за лица, които имат 
непоносимост към глутен, в 
съответствие с правилата, установени в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 41/2009  
Освен това, формулировката „без 
глутен" може да се използва за храни 
за нормална консумация и други храни 
за специални хранителни цели, 
подходящи за лица, които имат 
непоносимост към глутен, в 
съответствие с правилата, 
установени в член 4 от Регламент 
(ЕО) №41/2009, който не разрешава 
използването на формулировката 
„много ниско съдържание на глутен” 
за тези храни. Подобни храни за 
специални хранителни цели, 
предназначени за лица, които имат 
непоносимост към глутен, следва да 
бъдат запазени в настоящия 
регламент, тъй като осигуряването 
на подобни безопасни храни на 
лицата, които имат непоносимост 
към глутен, и информирането на 
лицата, страдащи от целиакия, за 
отсъствието на глутен е от 
жизненоважно значение за подхода 
към заболяването. Това е в 
съответствие с международните 
стандарти за храните със специално 
диетично предназначение за лица, 
които имат непоносимост към 
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глутен (CODEX STAN 118-1979, 
преразгледан през 2008 г.). 

Or. en

Обосновка

Целиакията е заболяване, за което единствената форма на терапия е пълното 
изключване на глутена от хранителния режим на пациента през целия му живот.
Формулировката „без глутен” не е хранителна претенция, тъй като това не е от 
полза за населението като цяло, а само за пациентите, страдащи от целиакия.
Категоризирането на формулировката „без глутен” като хранителна претенция би 
въвело в заблуждение потребителите като цяло, тъй като глутенът е протеин, 
който присъства в пшеницата и в другите зърнени култури, които са важна част от 
балансирания хранителен режим.

Изменение 60
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни, 
предназначени за специфична 
хранителна употреба, както и за храни 
за нормална консумация в съответствие
с правилата, установени в Регламент 
(ЕО) № 41/2009 на Комисията относно 
състава и етикетирането на храни, 
подходящи за хора, които имат 
непоносимост към глутен. Тези 
обозначения могат да се тълкуват 
като хранителни претенции съгласно 
определението, посочено в Регламент 
(ЕО) № 1924/2006. С оглед на 
опростяване тези обозначения следва 
да се уреждат единствено с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1924/2006 и да отговарят на 
посочените в него изисквания. 
Необходимо е техническите 
изменения съгласно Регламент (ЕО) 

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни, 
предназначени за специфична 
хранителна употреба, както и за храни 
за нормална консумация в съответствие 
с правилата, установени в Регламент 
(ЕО) № 41/2009 на Комисията относно 
състава и етикетирането на храни, 
подходящи за хора, които имат 
непоносимост към глутен. Храните без 
глутен са единственият източник на 
храна за лицата, страдащи от 
целиакия. Съставът на храните има 
решаващо значение за подхода към 
положението. Следователно храните 
без глутен попадат в приложното 
поле на настоящия регламент. 
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№ 1924/2006 за включване на 
хранителните претенции „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание 
на глутен“ и свързаните с тях 
условия на употреба, определени в 
Регламент № 41/2009, да бъдат 
завършени, преди да влезе в сила 
прилагането на настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Целиакията е автоимунно заболяване, към което подходът може да се основава 
единствено на строгото избягване на храни, съдържащи глутен. Неспазването на 
строга диета може да доведе до свързани с това предпоставки за появата на рак на 
дебелото черво. Както се твърди от Комисията в съображение 15, от съществено 
значение е желаната хранителна стойност за някои групи от населението да бъде 
запазена.

Изменение 61
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) „Заместител на хранения за 
регулиране на телесното тегло“ и 
„пълен заместител на дневния 
хранителен прием за регулиране на 
телесното тегло“ се считат за храни 
за специфична хранителна употреба и 
са предмет на специални правила, 
приети с Директива 96/8/EО. На 
пазара обаче се появяват все повече 
храни, предназначени за цялото 
население, които са обозначени със 
сходни декларации, представени като 
хранителни претенции за регулиране 
на телесното тегло. С цел да се 
премахне потенциално объркване 
между храните, които се пускат на 
пазара за регулиране на телесното 
тегло, и в интерес на правната 

заличава се
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сигурност и единство на 
законодателството на Съюза, тези 
обозначения следва да се уреждат 
единствено с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да 
отговарят на посочените в него 
изисквания. Необходимо е 
техническите изменения съгласно 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 за 
включване на хранителните 
претенции за регулиране на 
телесното тегло за храни, 
представяни като „пълен заместител 
на дневния хранителен прием за 
регулиране на телесното тегло“ и 
„заместител на хранения за 
регулиране на телесното тегло“, и 
свързаните с тях условия на 
употреба, определени в Директива 
96/8/EО, да бъдат завършени, преди да 
започне прилагането на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Много нискокалоричните диетични храни са диетични храни и се препоръчват от 
специалистите в областта на здравеопазването за намаляване на теглото преди 
операция или при определени условия. Много нискокалоричната диета включва 800 
Kcal дневно и следователно предполага намесата на специалист в областта на 
здравеопазването. Ако много нискокалоричните диетични храни не бъдат включени в 
конкретно законодателство, то те следва да бъдат причислени към категорията 
„храни за специални медицински цели”.

Изменение 62
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) „Заместител на хранения за 
регулиране на телесното тегло“ и 
„пълен заместител на дневния 

(27) „Заместител на хранения за 
регулиране на телесното тегло“ и 
„пълен заместител на дневния 
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хранителен прием за регулиране на 
телесното тегло“ се считат за храни за 
специфична хранителна употреба и са 
предмет на специални правила, приети с 
Директива 96/8/EО. На пазара обаче се 
появяват все повече храни, 
предназначени за цялото население, 
които са обозначени със сходни 
декларации, представени като 
хранителни претенции за регулиране на 
телесното тегло. С цел да се премахне 
потенциално объркване между храните, 
които се пускат на пазара за регулиране 
на телесното тегло, и в интерес на 
правната сигурност и единство на 
законодателството на Съюза, тези 
обозначения следва да се уреждат 
единствено с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да 
отговарят на посочените в него 
изисквания. Необходимо е 
техническите изменения съгласно 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 за 
включване на хранителните 
претенции за регулиране на 
телесното тегло за храни, 
представяни като „пълен заместител 
на дневния хранителен прием за 
регулиране на телесното тегло“ и 
„заместител на хранения за 
регулиране на телесното тегло“, и 
свързаните с тях условия на 
употреба, определени в Директива 
96/8/EО, да бъдат завършени, преди да 
започне прилагането на настоящия 
регламент.

хранителен прием за регулиране на 
телесното тегло“ се считат за храни за 
специфична хранителна употреба и са 
предмет на специални правила, приети с 
Директива 96/8/EО. На пазара обаче се 
появяват все повече храни, 
предназначени за цялото население, 
които са обозначени със сходни 
декларации, представени като 
хранителни претенции за регулиране на 
телесното тегло. С цел да се премахне 
потенциално объркване между храните, 
които се пускат на пазара за регулиране 
на телесното тегло, храните, 
използвани в нискокалорични 
хранителни режими за намаляване на 
теглото, следва да бъдат обхванати 
от настоящия регламент. С оглед на 
рисковете, които те притежават за 
човешкото здраве и поради 
необходимостта от упражняване на 
надзор, храните, използвани в много 
нискокалорични хранителни режими 
(по-малко то 800 калории дневно) 
следва да се регулират от Директива 
1999/201/ЕО.

Or. fr

Изменение 63
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Към настоящия момент не 
съществуват специфични правила на 
равнището на Съюза, които да 
хармонизират състава, 
етикетирането и употребата на 
„млека, предназначени за малки деца“, 
т.е. млека, популяризирани като 
особено подходящи за деца на възраст 
между една и три години. Някои от 
тези млека понастоящем са 
нотифицирани от пазарните 
участници като храни за специфични 
хранителни цели съгласно Директива 
2009/39/ЕО, докато други не са. Освен 
това, докато някои от тези млека се 
пускат на пазара като „млека за 
растеж“, липсват сериозни научни 
доказателства, показващи 
добавената стойност за здравето или 
хранителна стойност на тези млека 
в сравнение с обикновените млека. 
Това положение създава пречки за 
функционирането на вътрешния 
пазар и води до разлики в равнището 
на защита на потребителите на 
територията на Съюза. С оглед на 
коригирането на това положение, 
„млеката, предназначени за малки 
деца“, следва да се уреждат с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1924/2006 и да отговарят на 
посочените в него изисквания. Освен 
това Комисията, след консултация с 
Европейския орган за безопасност на 
храните, следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно необходимостта от 
специални разпоредби относно 
състава и етикетирането на 
млеката, предназначени за малки 
деца, както и съответно да предложи 
мерки.

Or. en
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Изменение 64
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27б) Към настоящия момент не 
съществуват специфични правила на 
равнището на Съюза относно 
състава, етикетирането и 
употребата на т.нар. „много ниско 
калорични диетични храни“, които 
съответстват на пълни заместители 
на дневния хранителен прием под 800 
kcal. С оглед на рисковете за здравето, 
до които водят много ниско 
калоричните диетични храни, те 
следва да са достъпни само под 
медицински надзор и следва да се 
уреждат от Директива 1999/21/EО.

Or. en

Изменение 65
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Категориите храни, обхванати 
от настоящия регламент са предмет 
на разпоредбите за етикетиране, 
установени в Регламент (ЕС) 
№1169/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г. за предоставянето
на информация за храните на 
потребителите1, без да се 
накърняват конкретните разпоредби 
относно етикетирането, 
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представянето и рекламирането, 
предвидени в настоящия регламент и 
които ще бъдат приети като 
делегирани актове. Разумно е 
преходният период за промени в 
етикетирането, предвиден в 
Регламент (ЕО) № 1169/2011 за 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент, да бъде 
удължен в съответствие с датите за 
прилагане на делегираните актове,
_______________
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Or. en

Обосновка

За да се избегне излишно дублиране на промените в етикетиранито, датите за 
прилагане на преразгледания регламент относно предоставянето на информация за 
храните на потребителите следва да бъдат съобразени с датите за прилагане на 
делегираните актове, предвидени за продуктите, попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент, които ще определят също допълни конкретни изисквания по 
отношение на етикетирането.

Изменение 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Категориите храни, обхванати 
от настоящия регламент са предмет 
на разпоредбите за етикетиране, 
установени в Регламент (ЕС) 
№1169/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г. за предоставянето 
на информация за храните на 
потребителите1, без да се 
накърняват конкретните разпоредби 
относно етикетирането, 
представянето и рекламирането, 
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предвидени в настоящия регламент и 
които ще бъдат приети като 
делегирани актове. Разумно е 
преходният период за промени в 
етикетирането, предвиден в 
Регламент (ЕО) № 1169/2011, за 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент, да бъде 
удължен в съответствие с датите за 
прилагане на делегираните актове,
_______________
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Or. en

Обосновка

За да се избегне излишно дублиране на промените в етикетиранито, датите за 
прилагане на преразгледания регламент относно предоставянето на информация за 
храните на потребителите следва да бъдат съобразени с датите за прилагане на 
делегираните актове, предвидени за продуктите, попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент, които ще определят също допълни конкретни изисквания по 
отношение на етикетирането.

Изменение 67
Илиaна Ивaнова

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) За да улесни достъпа на малките 
и средните предприятия (МСП) до 
пазара, който в някои сектори –като 
например бебешките и медицинските 
храни – изглежда бива доминиран от 
няколко мащабни компании, 
Комисията следва, в тясно 
сътрудничество със 
заинтересованите страни, да приеме 
насоки, за да помогне на 
предприятията, особено на МСП, да 
се съобразяват с изискванията, 
изложени в настоящия регламент и 
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по-този начин да улесни 
конкурентоспособността и 
иновациите,

Or. en

Изменение 68
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се определят 
изисквания за състава на следните 
категории храни и за информацията за 
тях:

1. С настоящия регламент се определят 
изисквания за състава на следните 
категории храни за специални 
хранителни цели и за информацията за 
тях:

Or. en

Изменение 69
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се определят 
изисквания за състава на следните 
категории храни и за информацията за 
тях:

1. С настоящия регламент се определят 
изисквания за състава на следните 
категории храни за специални 
хранителни цели и за информацията за 
тях:

Or. en

Обосновка

Някои съществени гаранции, предлагани от настоящата рамкова директива, 
отнасяща се до хранителните режими (2009/39/EО), и съгласно съответните й 
вертикални директиви, бяха премахнати в ущърб на уязвимите потребители, които се 
нуждаят от храни със специален състав, за да им помагат в осъществяването на 
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диетотерапия при специфични условия. Ограничавайки приложното поле на 
регламента, предложението на Комисията рискува да отслаби здравето и 
безопасността на уязвимите групи потребители и да ограничи възможностите за 
бъдещи иновации, основани на научното развитие.

Изменение 70
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се определят 
изисквания за състава на следните 
категории храни и за информацията за 
тях:

1. С настоящия регламент се определят 
изисквания за състава на следните 
категории храни за специални 
хранителни цели и за информацията за 
тях:

Or. fr

Изменение 71
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) храни за кърмачета и преходни храни; а) храни за кърмачета и преходни храни
за кърмачета в добро здраве;

Or. en

Изменение 72
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) храни за кърмачета и преходни храни; а) храни за кърмачета и преходни храни
за кърмачета в добро здраве;

Or. en

Обосновка

С оглед последователност със съществуващото законодателство (Директива 
2006/141/ЕО относно храните за кърмачета и храни за малки деца) и с научните 
данни, на които се основава законодателството, е необходимо изричното позоваване 
на формулировката „деца в добро здраве” при категорията „ за кърмачета и 
преходни храни за кърмачета”. Това би предотвратило евентуално объркване с 
храните за специални медицински цели, които са предназначени за деца, които” не са в 
добро здраве”.

Изменение 73
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) храни за кърмачета и преходни храни; а) храни за кърмачета и преходни храни
за кърмачета в добро здраве;

Or. fr

Изменение 74
Robert Rochefort

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) преработени храни на зърнена основа 
и детски храни за кърмачета и малки 
деца;

б) преработени храни на зърнена основа 
и детски храни за кърмачета и малки 
деца в добро здраве;

Or. fr
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Изменение 75
Matteo Salvini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) напитки на базата на мляко, 
предназначени за малки деца;

Or. en

Обосновка

Напитките на базата на мляко, предназначени за малки деца, познати също така 
като „ млека за малки деца или млека за растеж”, са специално предназначени, силно 
хранителни продукти, които допринасят за хранителните нужди на децата на 
възраст между 12 и 36 месеца.

Изменение 76
Gianni Pittella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) храни за лица, които имат 
непоносимост към глутен;

Or. en

Изменение 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) храни за лица, които имат 
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непоносимост към глутен;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се включи тази категория в определението в новия регламент, така 
че да се избегне объркване между свързани със заболявания храни и хранителни 
претенции. Обозначението „без глутен“ не може да се управлява чрез Регламент (ЕО) 
1924/2006, който регулира търговската комуникация за населението като цяло, тъй 
като то не се отнася до конкретно полезно хранително свойство за повечето хора.

Изменение 78
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) храни за лица, които имат 
непоносимост към глутен (храни без 
глутен);

Or. de

Обосновка

Целиакията е автоимунно заболяване, към което подходът може да се основава 
единствено на строгото избягване на храни, съдържащи глутен. Неспазването на 
строга диета може да доведе до свързани с това предпоставки за появата на рак на 
дебелото черво. Както се твърди от Комисията в съображение 15, от съществено 
значение е желаната хранителна стойност за някои групи от населението да бъде 
запазена.

Изменение 79
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) храни за лица, които имат 
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непоносимост към глутен;

Or. fr

Изменение 80
Matteo Salvini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) храни, предназначени за 
намаляване и контрол на телесното 
тегло;

Or. en

Изменение 81
Robert Rochefort

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) храни за употреба в 
нискокалорични хранителни режими 
за намаляване на теглото;

Or. fr

Изменение 82
Matteo Salvini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) храни, предназначени да 
отговорят на подлагането на 
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интензивно мускулно натоварване;

Or. en

Изменение 83
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) храни, предназначени да 
отговорят на подлагането на 
интензивно мускулно натоварване; 

Or. de

Обосновка

Лицата, които се подлагат на интензивно мускулно натоварване се нуждаят от 
специални храни, които да отговорят на хранителните изисквания. До този момент 
тези храни са били регулирани в Рамковата директива относно диетичните храни 
(2009/39/ЕО). Ако подобни храни не попадат в приложното поле на настоящия 
регламент те ще престанат да бъдат предлагани на пазара в редица държави-членки  
поради липса на разрешително.

Изменение 84
Matteo Salvini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) храни за лица, които имат 
непоносимост към глутен.

Or. en

Изменение 85
Anja Weisgerber
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) други храни за кърмачета и малки 
деца.

Or. de

Обосновка

Редица храни за кърмачета и малки деца като бебешките чайове и храните за 
недоносени бебета са налични на пазара.  Тези храни следва да бъдат обхванати от 
настоящия регламент, за да гарантират максимална защита на потребителите.

Изменение 86
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящият регламент 
установява правила за предлагането 
на пазара на други храни за специални 
хранителни нужди.

Or. en

Обосновка

С цел предвиждането на бъдещи иновации, основаващи се на конкретни научни 
доказателства, следва да бъде създадена категорията „други храни за специални 
хранителни нужди”, за да се отговори ефективно на нарастващото научно познание 
на  потребителските нужди. 

Изменение 87
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж) – точка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) преработени храни на зърнена основа 
и

i) преработени храни на зърнена основа 

Or. en

Обосновка

Млеката, предназначени за малки деца, познати също така като „ млека за малки 
деца или млека за растеж”, са специално предназначени, силно хранителни продукти, 
които допринасят за хранителните нужди на децата на възраст между 12 и 36 
месеца. Международните стандарти потвърждават, че децата на възраст между 6 
и 36 месеца се нуждаят от специални храни, а това е отразено още от  1987 г. в 
стандарта Codex за храните за кърмачета и малки деца.

Изменение 88
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж) – точка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) млека, предназначени за малки 
деца;

заличава се

Or. en

Обосновка

Изключването на млека, предназначени за малки деца, от определението за детски 
храни ще доведе до намалени мерки за безопасност на храните, неспецифичен 
хранителен състав и липса на хармонизация в ЕС. В резултат тези продукти ще 
бъдат регулирани като общи храни и ще подлежат на критериите за хранителност и 
безопасност за възрастни, които не са подходящи за деца на възраст между 12 и 36 
месеца. Една независима научна оценка от Европейския орган за безопасност на 
храните следва да изясни хранителните нужди на тази уязвима категория 
потребители.

Изменение 89
Olga Sehnalová
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж) – точка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) млека, предназначени за малки 
деца;

заличава се

Or. en

Обосновка

Никой не следва да пренебрегва факта, че така наречените „млека за растеж“ вече 
се предлагат на пазара, както и че те са предназначени за малки деца. По своя 
характер те отговарят на изискванията за „детски храни“. Следователно 
докладчикът в сянка се съгласява с изготвянето на доклад от ЕОБХ, както се 
предлага от докладчика. До този момент обаче е уместно тези храни да останат 
обхванати от рамката на настоящия регламент.

Изменение 90
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж) – точка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) млека, предназначени за малки 
деца;

заличава се

Or. de

Обосновка

„Детски млека“ или „млека за растеж“ следва да попадат в обхвата на директивата 
както всички храни, предназначени за кърмачета и малки деца.

Изменение 91
Илиaна Ивaнова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „храни за специални медицински 
цели“ означава храни, предназначени за 
диетотерапия на пациенти и използвани 
под медицинско наблюдение. Те са 
предназначени за цялостно или 
частично хранене на пациенти с 
ограничена, понижена или нарушена 
способност да поемат, смилат, 
поглъщат, метаболизират или отделят 
обикновени храни или определени 
хранителни съставки, съдържащи се в 
тях, или чието здравословно състояние 
определя други хранителни изисквания, 
които не могат да бъдат задоволени с 
диетотерапия единствено чрез промяна 
на нормалния хранителен режим.

з) „храни за специални медицински 
цели“ означава храни, предназначени за 
диетотерапия на пациенти и използвани 
под медицинско наблюдение. Те са 
предназначени за цялостно или 
частично хранене на пациенти с 
ограничена, понижена или нарушена 
способност да поемат, смилат, 
поглъщат, метаболизират или отделят 
обикновени храни или определени 
хранителни съставки, съдържащи се в 
тях, или чието здравословно състояние 
определя други хранителни изисквания, 
които не могат да бъдат задоволени с 
диетотерапия единствено чрез промяна 
на нормалния хранителен режим.
Храните за специални медицински 
цели също така включват много 
нискокалорични диетични храни, 
които съответстват на пълни 
заместители на дневния хранителен 
прием под 800 kcal.

Or. en

Изменение 92
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „храни за специални медицински 
цели“ означава храни, предназначени за 
диетотерапия на пациенти и използвани 
под медицинско наблюдение. Те са 
предназначени за цялостно или 
частично хранене на пациенти с 
ограничена, понижена или нарушена 
способност да поемат, смилат, 
поглъщат, метаболизират или отделят 
обикновени храни или определени 

з) „храни за специални медицински 
цели“ означава храни, предназначени за 
диетотерапия на пациенти и използвани 
под медицинско наблюдение. Те са 
предназначени за цялостно или 
частично хранене на пациенти с 
ограничена, понижена или нарушена 
способност да поемат, смилат, 
поглъщат, метаболизират или отделят 
обикновени храни или определени 
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хранителни съставки, съдържащи се в 
тях, или чието здравословно състояние 
определя други хранителни изисквания, 
които не могат да бъдат задоволени с 
диетотерапия единствено чрез промяна 
на нормалния хранителен режим.

хранителни съставки, съдържащи се в 
тях, или чието здравословно състояние 
определя други хранителни изисквания, 
които не могат да бъдат задоволени с 
диетотерапия единствено чрез промяна 
на нормалния хранителен режим.
Храните за специални медицински 
цели също така включват 
хранителни изделия, използвани за 
много нискокалорични диети.

Or. fr

Изменение 93
Gianni Pittella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „храни за лица, които имат 
непоносимост към глутен“ означава 
храни за специфична хранителна 
употреба, които са специално 
произведени, приготвени и/или 
преработени така, че да 
удовлетворяват специалните 
диетични нужди на лицата с 
непоносимост към глутен.

Or. en

Изменение 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „храни за лица, които имат 
непоносимост към глутен“ означава 
храни за специфична хранителна 
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употреба, които са специално 
произведени, приготвени и/или 
преработени така, че да 
удовлетворяват специалните 
диетични нужди на лицата с 
непоносимост към глутен.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се включи тази категория в определението в новия регламент, така 
че да се избегне объркване между свързани със заболявания храни и хранителни 
претенции. Обозначението „без глутен“ не може да се управлява чрез Регламент (ЕО) 
№ 1924/2006,  който регулира търговската комуникация за населението като цяло, 
тъй като то не се отнася до конкретно полезно хранително свойство за повечето 
хора.

Изменение 95
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „храни за лица, които имат 
непоносимост към глутен“ означава 
храни за специфична хранителна 
употреба, които са специално 
произведени, приготвени и/или 
преработени така, че да 
удовлетворяват специалните 
диетични нужди на лицата с 
непоносимост към глутен.

Or. fr

Изменение 96
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква з а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „храни за специални хранителни 
цели“ означава храни, които поради 
специалния си състав или начин на 
производство ясно се разграничават 
от храни за нормална консумация, 
съответстват на претендираните 
хранителни цели и се продават по 
такъв начин, че да бъде посочено това 
съответствие;

Or. en

Обосновка

Трябва да се прави ясно разграничение между храни за специални хранителни цели и 
храни за нормална консумация, така че да се гарантира безопасността както на 
потребителите, които се нуждаят от специално хранене, така и на обикновените 
потребители.

Изменение 97
Robert Rochefort

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „храни, предназначени да бъдат 
използвани в нискокалорични режими 
на хранене за намаляване на телесно 
тегло“ означава храни със специфичен 
състав, които, ако се използват 
съобразно указанията на 
производителя, заместват напълно 
или частично общия дневния 
хранителен прием. Те се разделят на 
три категории:
i) продукти, представени като 
заместващи целия дневен хранителен 
прием;
ii) продукти, представени като 
заместващи едно или няколко 
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хранения от дневния хранителен 
прием;
iii) продукти, представени като 
заместващи част от едно хранене.
Те не включват продукти или 
програми, предназначени да заместят 
дневния хранителен прием при много 
нискокалорични хранителни режими 
(под 800 калории на ден), които 
спадат към категорията на храните 
за специални медицински цели.

Or. fr

Обосновка

Това съвпада с изменението на член 1, параграф 1 относно запазването в обхвата на 
настоящото предложение за регламент на храните, използвани в нискокалорични 
хранителни режими за намаляване на теглото. Освен това е препоръчително да се 
включат продуктите, използвани при временно спиране на хранителните режими, 
така че да е възможно човек постепенно да се приспособи към разнообразна храна без 
риск от повторно натрупване на тегло.

Изменение 98
Matteo Salvini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) „храни, предназначени за 
намаляване и контрол на телесното 
тегло“ означава храни със специфичен 
състав, които, ако се използват 
съобразно указанията на 
производителя, заместват напълно 
или частично общия дневен 
хранителен прием:
i) за употреба в нискокалорични 
хранителни режими за намаляване на 
теглото. Те се делят на две 
категории:
- продукти, представени като 
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заместващи целия дневен хранителен 
прием (нискокалоричен и много 
нискокалоричен хранителен режим);
- продукти, представени като 
заместващи едно или няколко 
хранения от дневния хранителен 
прием (заместители на хранения);
ii) за контрол на теглото (продукти, 
представени като ястие, част от 
хранене, леко хранене или закуска);

Or. en

Изменение 99
Matteo Salvini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

зв) „храни, предназначени за употреба 
при интензивно мускулно 
натоварване“ означава храни, 
специално формулирани и 
представени така, че да отговарят на 
потребностите при подлагане на 
интензивно мускулно натоварване, 
по-специално при спортисти;

Or. en

Обосновка

Храните, предназначени за интензивно мускулно натоварване, са храни, които са 
специално преработени или формулирани така, че да гарантират здравословно 
хранене при екстремни спортни и други физически дейности. За да се подготви, 
поддържа и възстановява при интензивни физически натоварвания и/или такива на 
високо равнище, тялото има нужда от специално формулирани продукти, които 
гарантират подходящо и ефективно предоставяне на течности и хранителни 
вещества (напр. въглехидрати).
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Изменение 100
Matteo Salvini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

зг) „храни за лица, които имат 
непоносимост към глутен“ означава 
храни за специфична хранителна 
употреба, които са специално 
произведени, приготвени и/или 
преработени така, че да 
удовлетворяват специалните 
диетични нужди на лицата с 
непоносимост към глутен;

Or. en

Обосновка

Някои съществени гаранции, предлагани от настоящата рамкова директива, 
отнасяща се до хранителните режими (2009/39/EО), и по-специално гаранциите, 
засягащи „храните за лица, които имат непоносимост към глутен“ са премахнати от 
обхвата на предложения преразгледан текст в ущърб на страдащите от целиакия.
Тези храни за специализирано хранене са признати на международно равнище от 
неотдавна преразгледания стандарт Codex 118- 1979 rev 2008 за храните със 
специално диетично предназначение за лица, които имат непоносимост към глутен.

Изменение 101
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за 
целесъобразно адаптиране на 
определенията за „храни за 
кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена 
основа“, „детски храни“ и „храни за 

заличава се
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специални медицински цели“, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и съответното развитие в 
тази област в световен мащаб .

Or. en

Изменение 102
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за целесъобразно 
адаптиране на определенията за „храни 
за кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена основа“, 
„детски храни“ и „храни за специални 
медицински цели“, като се отчитат 
техническият и научният напредък и 
съответното развитие в тази област в 
световен мащаб .

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за целесъобразно 
адаптиране на определенията за „храни 
за кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена основа“, 
„детски храни“, „храни за специални 
медицински цели“, „храни, 
предназначени за намаляване и 
контрол на телесното тегло“, 
„храни, предназначени за употреба 
при интензивно мускулно 
натоварване“ и „храни за лица, които 
имат непоносимост към глутен“, като 
се отчитат техническият и научният 
напредък и съответното развитие в тази 
област в световен мащаб.

Or. en

Обосновка

Някои съществени гаранции, предлагани от настоящата рамкова директива, са 
премахнати в ущърб на уязвимите потребители, които се нуждаят от храни със 
специален състав, за да им се осигури специален хранителен режим и да им се помага в 
осъществяването на диетотерапия при специфични условия. Предложението на 
Комисията, като ограничава обхвата на регламента, рискува да наруши 
здравословните и безопасни условия за тези групи потребители.
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Изменение 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за целесъобразно 
адаптиране на определенията за „храни 
за кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена основа“, 
„детски храни“ и „храни за специални 
медицински цели“, като се отчитат 
техническият и научният напредък и 
съответното развитие в тази област в 
световен мащаб .

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за целесъобразно 
адаптиране на определенията за „храни 
за кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена основа“, 
„детски храни“, „храни за специални 
медицински цели“ и „храни за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен“, като се отчитат техническият и 
научният напредък и съответното 
развитие в тази област в световен мащаб 
.

Or. en

Изменение 104
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за целесъобразно 
адаптиране на определенията за „храни 
за кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена основа“, 
„детски храни“ и „храни за специални 
медицински цели“, като се отчитат 
техническият и научният напредък и 
съответното развитие в тази област в 
световен мащаб .

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за целесъобразно 
адаптиране на определенията за „храни 
за кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена основа“, 
„детски храни“, „храни за специални 
медицински цели“ и „храни за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен“, като се отчитат техническият и 
научният напредък и съответното 
развитие в тази област в световен мащаб 
.
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Or. en

Изменение 105
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за целесъобразно 
адаптиране на определенията за „храни 
за кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена основа“, 
„детски храни“ и „храни за специални 
медицински цели“, като се отчитат 
техническият и научният напредък и 
съответното развитие в тази област в 
световен мащаб .

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за целесъобразно 
адаптиране на определенията за „храни 
за кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена основа“, 
„детски храни“, „храни за специални 
медицински цели“ и „храни за лица, 
които имат непоносимост към 
глутен“, като се отчитат техническият и 
научният напредък и съответното 
развитие в тази област в световен мащаб 
.

Or. fr

Изменение 106
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за целесъобразно 
адаптиране на определенията за „храни 
за кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена основа“, 
„детски храни“ и „храни за специални 
медицински цели“, като се отчитат 
техническият и научният напредък и 
съответното развитие в тази област в 

3. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 15 за целесъобразно 
адаптиране на определенията за „храни 
за кърмачета“, „преходни храни“, 
„преработени храни на зърнена основа“, 
„детски храни“, „храни за специални 
медицински цели“ и „храни, 
предназначени за използване при 
нискокалорични хранителни режими 
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световен мащаб . за намаляване на телесното тегло“, 
като се отчитат техническият и 
научният напредък и съответното 
развитие в тази област в световен 
мащаб.

Or. fr

Обосновка

Това съвпада с изменението на член 1, параграф 1 относно запазването в обхвата на 
настоящото предложение за регламент на храните, използвани в нискокалорични 
хранителни режими за намаляване на теглото.

Изменение 107
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храните, посочени в член 1, параграф 1, 
могат да бъдат пускани на пазара само 
ако са в съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

Храните, посочени в член 1, параграф 1 
и параграф 2, могат да бъдат пускани на 
пазара само ако са в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 108
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храните, посочени в член 1, параграф 1, 
могат да бъдат пускани на пазара само 
ако са в съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

Храните, посочени в член 1, параграф 1 
и параграф 2а, могат да бъдат пускани 
на пазара само ако са в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с въвеждането на член 1, параграф 2а. Тази разпоредба 
следва да се прилага за всички храни за специални хранителни цели.

Изменение 109
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При етикетирането, представянето 
и рекламирането на храни за 
нормална консумация се забранява 
следното:
а) използването на израза „храни за 
специални хранителни цели“ 
самостоятелно или в съчетание с 
други думи за обозначаване на тези 
храни;
б) всички други означения или всяко 
представяне, които биха създали 
впечатлението, че става въпрос за 
един от продуктите, посочени в 
член 1.

Or. fr

Обосновка

Целта е да се въведе разпоредба, която присъства в Директива 2009/39/EО, за да се 
предотврати създаването на впечатление, че храна, която отговаря само на едно 
изискване, може да се използва за лица или за хранителни режими, попадащи в 
обхвата на настоящия регламент.

Изменение 110
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При етикетирането, представянето 
и рекламирането на храни за 
нормална консумация се забранява 
следното:
а) използването на думите „храни за 
специални хранителни цели“ 
самостоятелно или в съчетание с 
други думи за обозначаване на тези 
храни;
б) всички други означения или всяко 
представяне, които биха създали 
впечатлението, че става въпрос за 
един от продуктите, посочени в 
член 1.

Or. en

Обосновка

За да се избегне заблуждаване на потребителя, трябва да се запази разпоредба, 
подобна на тази в член 2, параграф 2, буква б) от настоящата рамкова директива, 
гарантираща, че само продукти, които съответстват на регламента, могат да 
бъдат представяни като отговарящи на специфичните нужди на целевите групи от 
населението.

Изменение 111
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, когато е ясно, че има 
вероятност храни, посочени в член 1, 
параграф 1, да представляват сериозна 
опасност за човешкото здраве и тази 
опасност не може да бъде овладяна 
задоволително с мерки, предприети от 
засегнатата държава членка (засегнатите 
държави членки), Комисията по своя 
инициатива или по искане на държава 

1. В случаите, когато е ясно, че има 
вероятност храни, посочени в член 1, 
параграф 1 и параграф 2, да 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве и тази опасност не 
може да бъде овладяна задоволително с 
мерки, предприети от засегнатата 
държава членка (засегнатите държави 
членки), Комисията по своя инициатива 
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членка незабавно предприема 
целесъобразни временни извънредни 
мерки, включително мерки за 
ограничаване или забрана на пускането 
на пазара на съответните храни в 
зависимост от сериозността на 
положението. Мерките се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедура по разглеждане, посочена в 
член 14, параграф 2.

или по искане на държава членка 
незабавно предприема целесъобразни 
временни извънредни мерки, 
включително мерки за ограничаване или 
забрана на пускането на пазара на 
съответните храни в зависимост от 
сериозността на положението. Мерките 
се приемат с актове за изпълнение в 
съответствие с процедура по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 112
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, когато е ясно, че има 
вероятност храни, посочени в член 1, 
параграф 1, да представляват сериозна 
опасност за човешкото здраве и тази 
опасност не може да бъде овладяна 
задоволително с мерки, предприети от 
засегнатата държава членка (засегнатите 
държави членки), Комисията по своя 
инициатива или по искане на държава 
членка незабавно предприема 
целесъобразни временни извънредни 
мерки, включително мерки за 
ограничаване или забрана на пускането 
на пазара на съответните храни в 
зависимост от сериозността на 
положението. Мерките се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедура по разглеждане, посочена в 
член 14, параграф 2.

1. В случаите, когато е ясно, че има 
вероятност храни, посочени в член 1, 
параграф 1 и параграф 2а, да 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве и тази опасност не 
може да бъде овладяна задоволително с 
мерки, предприети от засегнатата 
държава членка (засегнатите държави 
членки), Комисията по своя инициатива 
или по искане на държава членка 
незабавно предприема целесъобразни 
временни извънредни мерки, 
включително мерки за ограничаване или 
забрана на пускането на пазара на 
съответните храни в зависимост от 
сериозността на положението. Мерките 
се приемат с актове за изпълнение в 
съответствие с процедура по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с въвеждането на член 1, параграф 2а. Тази разпоредба 
следва да се прилага за всички храни за специални хранителни цели.

Изменение 113
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Храните, посочени в член 1, 
параграф 1, трябва да отговарят на 
всички изисквания на приложимото 
законодателство на Съюза в областта на 
храните.

1. Храните, посочени в член 1, трябва да 
отговарят на всички изисквания на 
приложимото законодателство на Съюза 
в областта на храните, с изключение на 
промените, направени в тях, за да се 
гарантира съответствието им с 
определенията, дадени в член 2.

Or. en

Обосновка

Продуктите, обхванати от настоящия регламент, са храни за специални хранителни 
цели и следователно техният състав и представяне трябва да са подходящи за 
лицата, за които основно са предназначени. 

Изменение 114
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съставът на храните, посочени в 
член 1, параграф 1, трябва да бъде годен 
да задоволи хранителните
потребности на хората, за които те са 
предназначени, и да бъде подходящ за 
тях в съответствие с общоприетите 
научни данни.

1. Съставът на храните, посочени в 
член 1, параграф 1 и параграф2, трябва 
да бъде годен да задоволи специалните
хранителни потребности на хората, за 
които те са предназначени, и да бъде 
подходящ за тях в съответствие с 
общоприетите научни данни.
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Or. en

Изменение 115
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съставът на храните, посочени в 
член 1, параграф 1, трябва да бъде годен 
да задоволи хранителните
потребности на хората, за които те са 
предназначени, и да бъде подходящ за 
тях в съответствие с общоприетите 
научни данни.

1. Съставът на храните, посочени в 
член 1, параграф 1 и параграф2а, трябва 
да бъде годен да задоволи специалните
хранителни потребности на хората, за 
които те са предназначени, и да бъде 
подходящ за тях в съответствие с 
общоприетите научни данни.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с въвеждането на член 1, параграф 2а. Тази разпоредба 
следва да се прилага за всички храни за специални хранителни цели.

Изменение 116
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Храните, посочени в член 1, 
параграф 1, не могат да съдържат 
никакви вещества в количества, 
застрашаващи здравето на хората, за 
които са предназначени.

2. Храните, посочени в член 1, 
параграф 1 и параграф 2, не могат да 
съдържат никакви вещества в 
количества, застрашаващи здравето на 
хората, за които са предназначени.

Or. en

Изменение 117
Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Храните, посочени в член 1, 
параграф 1, не могат да съдържат 
никакви вещества в количества, 
застрашаващи здравето на хората, за 
които са предназначени.

2. Храните, посочени в член 1, 
параграф 1 и параграф 2а, не могат да 
съдържат никакви вещества в 
количества, застрашаващи здравето на 
хората, за които са предназначени.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с въвеждането на член 1, параграф 2а. Тази разпоредба 
следва да се прилага за всички храни за специални хранителни цели.

Изменение 118
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Етикетирането, представянето и 
рекламата на храните, посочени в 
член 1, параграф 1, предоставят 
достатъчна и неподвеждаща 
информация за потребителите.

3. Етикетирането, представянето и 
рекламата на храните, посочени в 
член 1, параграф 1 и параграф2, 
предоставят достатъчна и 
неподвеждаща информация за 
потребителите и не приписват на тези 
продукти свойства за превенция, 
терапия или излекуване на човешки 
заболявания, нито предполагат 
подобни свойства.

Or. en

Изменение 119
Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Етикетирането, представянето и 
рекламата на храните, посочени в 
член 1, параграф 1, предоставят 
достатъчна и неподвеждаща 
информация за потребителите.

3. Етикетирането, представянето и 
рекламата на храните, посочени в 
член 1, параграф 1 и параграф2а, 
предоставят достатъчна и 
неподвеждаща информация за 
потребителите и не приписват на тези 
продукти свойства за превенция, 
терапия или излекуване на човешки 
заболявания, нито предполагат 
подобни свойства.

Or. en

Обосновка

Тази формулировка отговаря на съдържанието на настоящата рамкова директива.
Привеждане в съответствие с въвеждането на член 1, параграф 2а. Тази разпоредба 
следва да се прилага за всички храни за специални хранителни цели.

Изменение 120
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Етикетирането, представянето и 
рекламата на храните, посочени в 
член 1, параграф 1, предоставят 
достатъчна и неподвеждаща 
информация за потребителите.

3. Етикетирането, представянето и 
рекламата на храните, посочени в 
член 1, параграф 1, предоставят 
достатъчна и неподвеждаща 
информация за потребителите и трябва 
да се основават на научни данни, 
потвърдени от Органа.

Or. pt

Изменение 121
Olga Sehnalová
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За да се даде възможност за 
ефективно и ориентирано към 
безопасността наблюдение, 
стопанските субекти от 
хранително-вкусовата 
промишленост, които пускат на 
пазара храни, посочени в член 1, 
параграф 1, уведомяват 
компетентния орган в държавата 
членка (държавите членки), в която 
(които) продуктът се пуска на пазара, 
като предоставят мостра/модел на 
етикета преди пускането на техните 
продукти на пазара; компетентните 
органи на съответната държава 
членка (съответните държави 
членки) предоставят публичен 
достъп до своите процедурни правила 
за уведомяване.

Or. en

Обосновка

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common exercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Изменение 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всякаква полезна информация или 
препоръки относно категориите 
храни, посочени в член 1, параграф 1, 
могат да се разпространяват 
единствено от квалифицирани лица в 
областта на медицината, храненето и 
фармацията или други 
професионалисти, отговорни за 
майчиното и детското здравеопазване.

4. Параграф 3 не препятства 
разпространението на всякаква 
полезна информация или препоръки, 
предназначени единствено за
квалифицирани лица в областта на 
медицината, храненето и фармацията 
или други специалисти, отговорни за 
майчиното и детското здравеопазване.

Or. en

Обосновка

Използван е член 8 от Директива 2009/39/EО, където по причини, свързани с 
безопасността, се изисква храните за специални хранителни цели да носят 
допълнителна информация за специалисти в здравеопазването.

Изменение 123
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всякаква полезна информация или 
препоръки относно категориите 
храни, посочени в член 1, параграф 1, 
могат да се разпространяват
единствено от квалифицирани лица в 
областта на медицината, храненето и 
фармацията или други 
професионалисти, отговорни за 
майчиното и детското здравеопазване.

4. Параграф 3 не препятства 
разпространението на всякаква 
полезна информация или препоръки, 
предназначени единствено за
квалифицирани лица в областта на 
медицината, храненето и фармацията 
или други специалисти, отговорни за 
майчиното и детското здравеопазване.

Or. en

Изменение 124
Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всякаква полезна информация или 
препоръки относно категориите 
храни, посочени в член 1, параграф 1, 
могат да се разпространяват 
единствено от квалифицирани лица в 
областта на медицината, храненето и 
фармацията или други 
професионалисти, отговорни за 
майчиното и детското здравеопазване.

4. Параграф 3 не препятства 
разпространението на всякаква 
полезна информация или препоръки, 
предназначени единствено за
квалифицирани лица в областта на 
медицината, храненето и фармацията 
или други специалисти, отговорни за 
майчиното и детското здравеопазване.

Or. en

Обосновка

Новият параграф отразява съществуващите разпоредби от член 8 от Директива 
2009/39/EО. Храните за специални хранителни цели, които попадат в обхвата на 
предложения регламент, се използват под надзора на здравни специалисти.
Съществено за безопасната употреба на продуктите е това, производителите да 
могат да предоставят друга полезна информация освен тази от етикета, за да 
информират здравните специалисти за състава и подходящата и безопасна употреба 
на продуктите.

Изменение 125
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всякаква полезна информация или 
препоръки относно категориите храни, 
посочени в член 1, параграф 1, могат да 
се разпространяват единствено от 
квалифицирани лица в областта на 
медицината, храненето и фармацията 
или други професионалисти, отговорни 
за майчиното и детското 
здравеопазване.

4. Всякаква полезна информация или 
препоръки относно категориите храни, 
посочени в член 1, параграф 1, могат да 
се изготвят и разпространяват 
единствено от квалифицирани лица в 
областта на медицината, храненето и 
фармацията или други специалисти, 
отговорни за майчиното и детското 
здравеопазване, и трябва да се 
основават на научни данни, които 
могат да бъдат проверени независимо.
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Or. pt

Изменение 126
Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За да се даде възможност за 
ефективно официално наблюдение, 
стопанските субекти от 
хранително-вкусовата 
промишленост, които пускат на 
пазара храни, посочени в член 1, 
параграф 1, уведомяват 
компетентния орган в държавата 
членка, в която пускат продукта на 
пазара, като му изпращат модел на 
етикета, използван за продукта.

Or. en

Обосновка

Компетентният орган на държавата членка трябва да предоставя публичен достъп 
до своите правила за уведомяване.

Изменение 127
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Храните, посочени в член 1, 
параграф 1, трябва да отговарят на 
изискванията, посочени в член 7, и на 
изискванията за състава и 
информацията, посочени в член 9.

1. Храните, посочени в член 1, 
параграф 1 и параграф 2, трябва да 
отговарят на изискванията, посочени в
член 7, и на изискванията за състава и 
информацията, посочени в член 9.

Or. en
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Изменение 128
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Храните, посочени в член 1, 
параграф 1, трябва да отговарят на 
изискванията, посочени в член 7, и на 
изискванията за състава и 
информацията, посочени в член 9.

1. Храните, посочени в член 1, 
параграф 1 и параграф 2а, трябва да 
отговарят на изискванията, посочени в 
член 7, и на изискванията за състава и 
информацията, посочени в член 9.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с въвеждането на член 1, параграф 2а. Тази разпоредба 
следва да се прилага за всички храни за специални хранителни цели.

Изменение 129
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се упълномощава при 
спазване на общите изисквания, 
посочени в членове 7 и 9, и отчитайки 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО, Директива 2006/125/EО и
Директива 1999/21/EО, както и всякакъв 
технически и научен напредък, да 
приема не по-късно от [2 години от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент] делегирани регламенти в 
съответствие с член 15 относно:

2. Комисията се упълномощава при 
спазване на общите изисквания, 
посочени в членове 7 и 9, и отчитайки 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО, Директива 2006/125/EО,
Директива 1999/21/EО, Директива 
96/8/EО и Регламент (EО) № 41/2009, 
както и всякакъв технически и научен 
напредък, да приема не по-късно от [2 
години от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] делегирани 
регламенти относно храни, посочени в 
член 1, параграф 1, в съответствие с 
член 15 относно:
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Or. en

Обосновка

За храни, които попадат в обхвата на настоящия регламент, се изисква предоставяне 
на значителна допълнителна информация към тази, изисквана от разпоредбите за 
етикетиране на храни, за да се гарантира безопасната им употреба. Специфичните 
разпоредби за етикетиране, приложими към тези групи продукти, ще бъдат 
преразгледани и преработени под формата на делегирани актове.

Изменение 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се упълномощава при 
спазване на общите изисквания, 
посочени в членове 7 и 9, и отчитайки 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО, Директива 2006/125/EО и 
Директива 1999/21/EО, както и всякакъв 
технически и научен напредък, да 
приема не по-късно от [2 години от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент] делегирани регламенти в 
съответствие с член 15 относно:

2. Комисията се упълномощава при 
спазване на общите изисквания, 
посочени в членове 7 и 9, и отчитайки 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО, Директива 2006/125/EО,
Директива 1999/21/EО и Регламент 
(EО) № 41/2009, както и всякакъв 
технически и научен напредък, да 
приема не по-късно от [2 години от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент] делегирани регламенти 
относно храни, посочени в член 1, 
параграф 1, в съответствие с член 15 
относно:

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се предостави конкретно позоваване на действащото 
законодателство относно етикетирането за храни без глутен.

Изменение 131
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се упълномощава при 
спазване на общите изисквания, 
посочени в членове 7 и 9, и отчитайки 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО, Директива 2006/125/EО и
Директива 1999/21/EО, както и всякакъв 
технически и научен напредък, да 
приема не по-късно от [2 години от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент] делегирани регламенти в 
съответствие с член 15 относно:

2. Комисията се упълномощава при 
спазване на общите изисквания, 
посочени в членове 7 и 9, и отчитайки 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО, Директива 2006/125/EО,
Директива 1999/21/EО и Регламент 
(EО) № 41/2009, както и всякакъв 
технически и научен напредък, да 
приема не по-късно от [2 години от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент] делегирани регламенти 
относно храни, посочени в член 1, 
параграф 1, в съответствие с член 15 
относно:

Or. en

Изменение 132
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се упълномощава при 
спазване на общите изисквания, 
посочени в членове 7 и 9, и отчитайки 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО, Директива 2006/125/EО и
Директива 1999/21/EО, както и всякакъв 
технически и научен напредък, да 
приема не по-късно от [2 години от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент] делегирани регламенти в 
съответствие с член 15 относно:

2. Комисията се упълномощава при 
спазване на общите изисквания, 
посочени в членове 7 и 9, и отчитайки 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО, Директива 2006/125/EО,
Директива 1999/21/EО и Регламент 
(EО) № 41/2009, както и всякакъв 
технически и научен напредък, да 
приема не по-късно от [2 години от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент] делегирани регламенти в 
съответствие с член 15 относно:

Or. fr



PE478.332v01-00 88/102 AM\885312BG.doc

BG

Изменение 133
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се упълномощава при 
спазване на общите изисквания, 
посочени в членове 7 и 9, и отчитайки 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО, Директива 2006/125/EО и
Директива 1999/21/EО, както и всякакъв 
технически и научен напредък, да 
приема не по-късно от [2 години от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент] делегирани регламенти в 
съответствие с член 15 относно:

2. Комисията се упълномощава при 
спазване на общите изисквания, 
посочени в членове 7 и 9, и отчитайки 
разпоредбите на Директива 
2006/141/EО, Директива 2006/125/EО,
Директива 1999/21/EО и Директива 
96/8/EО, както и всякакъв технически и 
научен напредък, да приема не по-късно 
от [2 години от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент] делегирани 
регламенти в съответствие с член 15 
относно:

Or. fr

Обосновка

Това съвпада с изменението на член 1, параграф 1 относно запазването в обхвата на 
настоящото предложение за регламент на храните, използвани в нискокалорични 
хранителни режими за намаляване на теглото.

Изменение 134
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) уведомителната процедура за 
пускане на пазара на храни, посочени в 
член 1, параграф 1, с цел да се улесни 
ефикасното им официално 
наблюдение, въз основа на която 
стопанските субекти от 
хранително-вкусовата промишленост 
уведомяват компетентния орган в 
държавата членка (държавите 

заличава се
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членки), в която (които) продуктът 
се пуска на пазара;

Or. en

Обосновка

Моля, вижте обосновката към изменение 4.

Изменение 135
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) процеса за пускане на пазара на 
храни, посочени в член 1, параграф 1, 
които са резултат от научни и 
технологични иновации, 
несъответстващи на правилата за 
състава, предвидени в делегираните 
регламенти;

Or. en

Изменение 136
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изисквания относно информацията, 
която трябва да се предоставя за 
храненето на кърмачета и малки 
деца, с цел да се гарантира 
достатъчна информация за 
подходящите хранителни практики.

е) изисквания относно информацията, 
която трябва да се предоставя относно
препоръки за подходяща употреба на 
храните, посочени в член 1, параграф 
1;

Or. en
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Изменение 137
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) процеса за пускане на пазара на 
храни, посочени в член 1, параграф 1, 
които са резултат от научни и 
технологични иновации, 
несъответстващи на правилата за 
състава, предвидени в делегираните 
регламенти;

Or. en

Изменение 138
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) без да се засягат критериите 
относно някои равнища на 
замърсители, определени в Регламент 
(ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 
декември 2006 година за определяне на 
максимално допустимите количества 
на някои замърсители в храните1, 
микробиологичните критерии, 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 2073/2005 на Комисията от 
15 ноември 2005 година относно 
микробиологични критерии за 
храните2, се прилагат за напитките 
на базата на мляко, предназначени за 
малки деца, които понастоящем се 
предлагат на пазара, по време на 
преходния период, посочен в член 18;
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______________
1 ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.
2 ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че продуктите понастоящем на пазара, включително 
напитките на базата на мляко, предназначени за малки деца, изпълняват критериите 
за безопасност на храните, определени за малки деца, тези разпоредби следва да се 
запазят до представянето на становището на ЕОБХ, за да продължи да се осигурява 
високо равнище на безопасност, подходящо за тази уязвима потребителска група.

Изменение 139
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) изисквания за информацията, 
която трябва да се предоставя 
относно препоръки за подходяща 
употреба на храните, посочени в член 
1, параграф 1;

Or. en

Изменение 140
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) до края на преходния период, 
определен в член 18, параграф 1, 
Комисията, след консултация с 
Европейския орган за безопасност на 
храните, представя на Европейския 
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парламент и на Съвета доклад 
относно необходимостта от 
специални разпоредби относно 
състава и етикетирането на 
напитките на базата на мляко, 
предназначени за малки деца, във 
връзка с хранителните потребности, 
модела на консумация, хранителния 
прием и равнищата на излагане на 
замърсители и пестициди на малките 
деца, като се вземат предвид 
различните законодателни норми, 
които се прилагат за нормалните 
храни и за тези, предназначени за 
кърмачета и малки деца. Предвид 
заключенията от този доклад 
Комисията:
i) решава, че не са необходими 
специални разпоредби относно 
състава и етикетирането на 
напитките на базата на мляко, 
предназначени за малки деца; или
ii) представя, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 114 
от ДФЕС, подходящи предложения за 
изменение на настоящия регламент, и 
изменя съответните делегирани 
актове, за да включи въпросните 
специални разпоредби, съгласно член 
15 от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Напитки на базата на мляко, предназначени за малки деца, понастоящем се предлагат 
на европейския пазар съгласно разпоредбите на Рамкова директива 2009/39/EО.
Съответно, за да продължи да се осигурява високо равнище на защита за една група 
от особено уязвими потребители, би било полезно да се потърси научното становище 
на ЕОБХ относно необходимостта от това, да се включат специални разпоредби 
относно състава и етикетирането на тези продукти в делегираните актове на 
Комисията.

Изменение 141
Bernadette Vergnaud
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Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Разпоредби за храни, предназначени за 

употреба при интензивно мускулно 
натоварване, особено при мъже и 

жени спортисти
Най-късно на ...* Комисията, след 
като се консултира с Европейския 
орган за безопасност на храните 
относно специфичните хранителни
изисквания на мъжете и жените 
спортисти по отношение на 
специалното им физиологично 
състояние и ограниченията в 
хранителния им режим вследствие на 
тренировки и състезания, представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета доклад относно предлаганата 
законодателна стратегия за „храни, 
предназначени за употреба при 
интензивно мускулно натоварване, 
особено при мъже и жени 
спортисти“ с цел да гарантира 
наличността на храни с подходящ 
състав от хранителни вещества, 
ефективно поемане на 
отговорността на стопанските
субекти за гарантиране на липсата 
на допингови вещества, условията за 
използване на хранителни вещества и 
други вещества, които имат 
значение, и предотвратяване на 
всякакъв риск в рамката на 
спортните дейности, информация 
относно подходящо и безопасно 
използване на храни за мъжете и 
жените спортисти и претенциите, 
имащи отношение към мъжете и 
жените спортисти.
Предвид този доклад Комисията:
а) решава, че не е необходимо да се 
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приемат специални разпоредби 
относно състава и етикетирането на 
„храни, предназначени за употреба 
при интензивно мускулно 
натоварване, особено за мъже и жени 
спортисти“, като в този случай тя 
посочва измененията или правилата 
за изпълнение, свързани с общите 
законодателни текстове, които тя 
счита за необходими за постигане на 
гореспоменатите цели;
б) или, в съответствие с процедурата, 
посочена в член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, представя подходящи 
предложения с оглед изменяне на 
настоящия регламент и изменяне на 
въпросните делегирани актове, така 
че да се включат приложимите 
специфични разпоредби, съгласно член 
15 от настоящия регламент.
______________
ОВ: моля, въведете дата: една година 
след влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 142
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Млека, предназначени за малки деца;

До ...* Комисията, след консултация с 
Европейския орган за безопасност на 
храните, представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно необходимостта от 
специални разпоредби относно 
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състава и етикетирането на 
млеката, предназначени за малки 
деца. Предвид заключенията от този 
доклад Комисията:
а) решава, че не са необходими 
специални разпоредби относно 
състава и етикетирането на 
млеката, предназначени за малки 
деца;
б) представя, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 114 
от ДФЕС, съответни предложения за 
изменение на настоящия регламент и 
изменя съответните делегирани 
актове, за да включи въпросните 
специални разпоредби, съгласно член 
15 от настоящия регламент.
____________
* ОВ: моля, въведете дата: 2 години 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Моля, вижте обосновката към изменение 3.

Изменение 143
Илиaна Ивaнова

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не по-късно от [2 години от датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията определя и 
впоследствие осъвременява с 
регламенти за изпълнение списък на 
Съюза на допустимите вещества, които 
отговарят на условията, посочени в 
параграф 1. Вписването за дадено 

2. Не по-късно от [2 години от датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията определя и 
впоследствие осъвременява с актове за 
изпълнение списък на Съюза на 
допустимите вещества, които отговарят 
на условията, посочени в параграф 1. 
Вписването за дадено вещество в 
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вещество в списъка на Съюза съдържа 
спецификация на веществото и по 
целесъобразност определя условията за 
употребата му и приложимите критерии 
за чистота. Регламентите за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 14, параграф 2. В надлежно 
обосновани случаи на крайна 
неотложност, свързани с възникващи 
здравни рискове, Комисията приема 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение за осъвременяване на 
списъка на Съюза в съответствие с 
член 14, параграф 3.

списъка на Съюза съдържа 
спецификация на веществото и по 
целесъобразност определя условията за 
употребата му и приложимите критерии 
за чистота. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2. В надлежно обосновани 
случаи на крайна неотложност, свързани 
с възникващи здравни рискове, 
Комисията приема актове за изпълнение 
с незабавно приложение за 
осъвременяване на списъка на Съюза в 
съответствие с член 14, параграф 3.

Or. en

Изменение 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В тясно сътрудничество с 
Европейския орган за безопасност на 
храните Комисията предоставя 
подходящи технически насоки и 
инструменти за подпомагане на 
стопанските субекти от 
хранително-вкусовата 
промишленост, по-специално 
малките и средните предприятия, в 
изготвянето и представянето на 
заявление за научна оценка.

Or. en

Обосновка

За представянето на заявление са нужни специални насоки.
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Изменение 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директива 96/8/EИО и Регламент 
(EО) № 41/2009 се отменят от 
[първия ден на месеца, следващ 
изтичането на 2 години от датата 
на влизането в сила на настоящия 
регламент].

заличава се

Or. en

Обосновка

Отмяната на посочването на храни без глутен означава да бъдат забравени лицата, 
страдащи от целиакия, които нямат друга алтернатива освен специалния хранителен 
режим за цял живот. Следователно е необходимо да се запазят подобни регулаторни 
норми.

Изменение 146
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директива 96/8/EИО и Регламент 
(EО) № 41/2009 се отменят от 
[първия ден на месеца, следващ 
изтичането на 2 години от датата 
на влизането в сила на настоящия 
регламент].

заличава се

Or. en

Изменение 147
Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директива 96/8/EИО и Регламент 
(EО) № 41/2009 се отменят от 
[първия ден на месеца, следващ 
изтичането на 2 години от датата 
на влизането в сила на настоящия 
регламент].

заличава се

Or. en

Обосновка

Директива 96/8/EО и Регламент (EО) № 41/2009 не следва да бъдат отменяни.

Изменение 148
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директива 96/8/EИО и Регламент 
(EО) № 41/2009 се отменят от 
[първия ден на месеца, следващ 
изтичането на 2 години от датата 
на влизането в сила на настоящия 
регламент].

заличава се

Or. de

Изменение 149
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директива 96/8/EИО и Регламент 
(EО) № 41/2009 се отменят от 

заличава се
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[първия ден на месеца, следващ 
изтичането на 2 години от датата 
на влизането в сила на настоящия 
регламент].

Or. fr

Изменение 150
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директива 96/8/EИО и Регламент 
(EО) № 41/2009 се отменят от [първия 
ден на месеца, следващ изтичането на 2 
години от датата на влизането в сила на 
настоящия регламент].

2. Регламент (EО) № 41/2009 се отменя
от [първия ден на месеца, следващ 
изтичането на 2 години от датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент].

Or. fr

Обосновка

Това съвпада с изменението на член 1, параграф 1 относно запазването в обхвата на 
настоящото предложение за регламент на храните, използвани в нискокалорични 
хранителни режими за намаляване на телесното тегло.

Изменение 151
Gianni Pittella

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храни, които не са в съответствие с 
настоящия регламент, но са в 
съответствие с директиви 2009/39/EО и 
96/8/EО и регламенти (EО) № 41/2009 и 
(EО) № 953/2009 и са били етикетирани 
по-рано от [2 години от датата на 
влизането в сила на настоящия 

1. Храни, които не са в съответствие с 
настоящия регламент, но са в 
съответствие с директиви 2009/39/EО и 
96/8/EО и регламенти (EО) № 41/2009 и 
(EО) № 953/2009 и са били етикетирани 
по-рано от [5 години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
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регламент] могат да продължат да се 
продават след тази дата до изчерпване 
на количествата.

могат да продължат да се продават след 
тази дата до изчерпване на 
количествата.

Or. en

Изменение 152
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храни, които не са в съответствие с 
настоящия регламент, но са в 
съответствие с директиви 2009/39/EО и 
96/8/EО и регламенти (EО) № 41/2009 и 
(EО) № 953/2009 и са били етикетирани 
по-рано от [2 години от датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент] могат да продължат да се 
продават след тази дата до изчерпване 
на количествата.

1. Храни, които не са в съответствие с 
настоящия регламент, но са в 
съответствие с директиви 2009/39/EО и 
96/8/EО и регламенти (EО) № 41/2009 и 
(EО) № 953/2009 и са били етикетирани 
по-рано от [5 години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
могат да продължат да се продават след 
тази дата до изчерпване на 
количествата.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира подходящо прилагане, трябва да се даде достатъчно време всички 
продукти, които са понастоящем предлагани на пазара, да бъдат адаптирани към 
новите правила.

Изменение 153
Gianni Pittella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Регламент (EС) № 1169/2011 се 
прилага за храни, посочени в член 1, 
параграф 1 от ...*.
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________________
*ОВ: моля, въведете дата: три години 
след влизане в сила на делегираните 
регламенти, посочени в член 10, 
параграф 2 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 154
Matteo Salvini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Регламент (EС) № 1169/2011 се 
прилага за храни, посочени в член 1, 
параграф 1 от ...*.
_____________
*ОВ, моля, въведете дата: три години 
след влизане в сила на делегираните 
регламенти, посочени в член 10, 
параграф 2 от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че делегираните актове ще определят конкретни правила за 
етикетиране на храните, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, 
много важно е да се съобразят датите на прилагане на тези делегирани актове с 
преразгледания регламент относно предоставянето на информация за храните на 
потребителите, за да се избегне дублирането на промените в етикетите.

Изменение 155
Илиaна Ивaнова

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Достъп на МСП до вътрешния пазар

Комисията в тясно сътрудничество с 
всички заинтересовани страни 
приема подходящи насоки, с които да 
позволи на предприятията, по-
специално на малките и на средните 
предприятия, да спазят 
изискванията, заложени в настоящия 
регламент. Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15 с цел 
приемане на тези насоки.

Or. en


