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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите за втори път разглежда 
предложението на Комисията относно предоставянето на информация за храните на 
потребителите. Докладчикът признава огромния обем работа, извършена от 
предишната комисия по становището, изготвено от г-жа Bernadette Vergnaud. 
Докладчикът реши да не отваря „кутията на Пандора“, като внесе голямо количество 
нови изменения. Вместо това докладчикът избра да включи основната част от 
становището, което беше подкрепено с мнозинство от предишната комисия. Това 
решение беше продиктувано от признаването, от една страна, на големия обем работа, 
извършена от предишната комисия, и от друга страна, от необходимостта да бъде 
постигнат компромис с цел устойчиво етикетиране на храните в Европа.

Докладчикът признава, че разискванията относно етикетирането на храните бяха важна 
тема по време на предизборната кампания за избор на Европейски парламент тази 
пролет. Затова съществува необходимост от разискване на някои теми от 
предложението на Комисията, предизвикващи загриженост. Целта на това становище е 
същата като тази на становището на г-жа Vergnaud, прието през февруари 2009 г. 
Потребителите трябва да имат възможност да направят добре информиран избор при 
подбора на своите храни. А този добре информиран избор следва наред с другото да 
подпомогне решаването на все по-разрастващия се проблем с наднорменото тегло в 
Европа.

Информацията за храните трябва следователно подробно да представя съдържанието на 
конкретната храна, закупувана от потребителя, както и да обобщи дали храната е 
подходяща или не, когато изборът се основава на принципа за здравословност. 
Следователно докладчикът избира да включи много от измененията на предишното 
становище на комисията. 

Докладчикът избира да запази, като основен елемент, задължителното съдържание в 
обявяването на хранителните стойности, както това беше препоръчано от предишната 
комисия. Докладчикът включва 8-те основни хранителни стойности, като всички те са 
изразени за 100 g. или 100 ml., в едно и също зрително поле на опаковката. Не е 
необходимо тяхното представяне да бъде в главното зрително поле или на лицевата 
страна на опаковката. Докладчикът предлага лицевата страна на опаковката да се 
използва за предоставяне на обща информация. Затова докладчикът предлага 
енергийната стойност (калоричността) да фигурира на лицевата част на опаковката. 
Тази информация следва да бъде допълнена от цветен код, който да указва дали 
храната е с висока, средна или ниска енергийна стойност.

Освен това предложението на докладчика е всички видове алкохол да бъдат 
етикетирани. Алкохолът съдържа голям брой калории, което може да има огромно 
отражение върху дневния енергиен прием. Докладчикът заявява, че потребителят 
следва да разполага с тази информация, докато анализира информацията за храните. 

Добре информираните и по-добре образовани потребители ще са в състояние да поемат 
отговорността за собственото си здраве. Докладчикът вярва, че подобряването на 
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информацията за храните ще бъде от съществено значение за европейските 
потребители в тяхното ежедневие при информирания подбор на техните храни.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен ат Комисията Изменение

(10) Съществува обществен интерес по 
отношение на връзката между 
хранителен режим и здраве, както и по 
отношение на избора на подходящ 
хранителен режим, съобразен с 
индивидуалните нужди. Бялата книга на 
Комисията относно стратегия за Европа 
по отношение на храненето, 
наднорменото тегло и здравословните 
проблеми, свързани със затлъстяването, 
отбелязва, че етикетирането за 
хранителната стойност е важно 
средство, чрез което потребителите
да бъдат информирани относно 
състава на храните и подпомогнати да 
направят информиран избор. В 
стратегията за политика за защита на 
потребителите 2007-2013 г. на ЕС се 
подчертава, че да се даде възможност на 
потребителите да направят информиран 
избор е от съществено значение както за 
ефективната конкуренция, така и за 
благосъстоянието на потребителите. 
Познаването на основните принципи на 
хранене и подходящата информация 
относно храните би допринесла 
значително за гарантиране на 
информирания избор на потребителя.

(10) Съществува обществен интерес по 
отношение на връзката между 
хранителен режим и здраве, както и по 
отношение на избора на подходящ 
хранителен режим, съобразен с 
индивидуалните нужди. Бялата книга на 
Комисията относно стратегия за Европа 
по отношение на храненето, 
наднорменото тегло и здравословните 
проблеми, свързани със затлъстяването, 
отбелязва, че етикетирането за 
хранителната стойност е средство за 
информиране на потребителите
относно състава на храните и 
подпомогнати да направят информиран 
избор. Образователните и 
информационни кампании, 
осъществявани от държавите-
членки, са важен механизъм за по-
доброто разбиране на информацията 
за храните от страна на 
потребителите. В стратегията за 
политика за защита на потребителите 
2007-2013 г. на ЕС се подчертава, че да 
се даде възможност на потребителите да 
направят информиран избор е от 
съществено значение както за 
ефективната конкуренция, така и за 
благосъстоянието на потребителите. 
Познаването на основните принципи на 
хранене и подходящата информация 
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относно храните би допринесла 
значително за гарантиране на 
информирания избор на потребителя.

Or. en

Обосновка

Само по себе си етикетирането не може да доведе до по-добър хранителен режим, 
нито по-добро разбиране от страна на потребителите на информацията за храните.  
Дори сега, потребителите не разбират част от информацията върху етикетите и 
затова е от съществено значение държавите-членки да бъдат по-ангажирани с 
информационни кампании, предназначени да повишат нивото на разбиране от страна 
на потребителите.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен ат Комисията Изменение

(19) Въпреки това новите задължителни 
изисквания в областта на информацията 
за храните следва да бъдат определени 
само ако и когато е необходимо, в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност, пропорционалност и 
устойчивост.

(19) Въпреки това новите задължителни 
изисквания в областта на информацията 
за храните следва да бъдат определени 
само ако и когато е необходимо, в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност, пропорционалност, 
прозрачност и устойчивост.

Or. en

Обосновка

С оглед придържането към сегашните цели на ЕС за напълно функциониращ 
вътрешен пазар, от ключово значение е всички нови изисквания да бъдат съобщени на 
и подробно разгледани от всички заинтересовани страни, за да се гарантира, че са 
обосновани и че няма да попречат на свободното движение на стоки.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен ат Комисията Изменение

(23) За да бъдат отчетени промените и (23) За да бъдат отчетени промените и 
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напредъкът в областта на информацията 
за храните, следва да се създадат 
разпоредби, които да упълномощят 
Комисията да измени списъка със 
задължителна информация чрез 
допълване или заличаване на данни и 
чрез осигуряването на възможност за 
достъп до данни чрез алтернативни 
средства. Консултацията със 
заинтересованите страни следва да 
спомогне за навременни и целенасочени 
промени на изискванията за 
информация за храните.

напредъкът в областта на информацията 
за храните, следва да се създадат 
разпоредби, които да упълномощят 
Комисията да измени списъка със 
задължителна информация чрез 
допълване или заличаване на данни и 
чрез осигуряването на възможност за 
достъп до данни чрез алтернативни 
средства. Публичната консултация с 
всички заинтересовани страни следва 
да спомогне за навременни и 
целенасочени промени на изискванията 
за информация за храните.

Or. en

Обосновка

Всяка промяна в списъка на изискванията за задължително етикетиране оказва 
значително влияние върху хранително-вкусовата промишленост.  Ето защо е важно в 
законодателството недвусмислено да се посочва, че при разглеждане на нови 
изисквания за етикетиране трябва да има допитване до всички заинтересовани 
страни, за да се гарантира, че процедурата е прозрачна и че всички страни са в 
състояние да изразят своето мнение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен ат Комисията Изменение

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

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
да направят по-добре информиран избор 
на храни и хранителен режим. 
Проучванията показват, че четливостта 
е важен фактор, който може да увеличи 
възможността информацията от етикета 
да повлияе на потребителите и 
следователно фактори като размер, 
шрифт, цвят и контраст, следва да 
бъдат разглеждани заедно, за да се 
гарантира, че потребителите са 
удовлетворени от етикетирането на 
храните.
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Or. en

Обосновка

Четливостта на етикетите е от ключово значение за потребителите и следва да 
остане като изискване в новия регламент.  При оценката на яснотата на етикета 
обаче е необходимо да бъдат разгледани редица фактори, а не само размерът на 
шрифта.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен ат Комисията Изменение

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

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за всички алкохолни 
напитки, в това число вино, бира, 
спиртни и смесени алкохолни напитки 
следва да има информация какви са 
техните съставки.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен ат Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите 
алкохолни напитки. Вече 
съществуват специфични правила на 
Общността относно етикетирането 
на вино. Регламент (ЕО) №1493/1999 
на Съвета от 17 май 1999 г. относно 
общата организация на пазара на 
вино1, предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които 
напълно обхващат всички енологични 

заличава се
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практики, методи на производство и 
средства на представяне и 
етикетиране на вина, като по този 
начин гарантират, че всички етапи 
по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В 
частност, това законодателство 
описва по точен и изчерпателен 
начин веществата, които е вероятно 
да бъдат използвани в процеса на 
производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством 
точен списък на енологичните 
практики и обработки; всяка 
практика, която не е включена в този 
списък е забранена. Ето защо, на този 
етап е целесъобразно да се изключи 
виното от задължението да се 
изброяват съставките и да се 
предвижда обявяване на 
хранителната стойност. Що се 
отнася до бирата и спиртните 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/8922 ., а и за да се 
гарантира последователен подход и 
единство с условията, установени за 
виното, се прилагат същите видове 
изключения. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент. 
___________
1 ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.
2 OВ L [ …], […], стр.[…].

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен ат Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен ат Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За предпочитане е, както задължителната, така и доброволната информация за 
хранителните стойности да бъде представяна в едно и също зрително поле – както се 
предвижда от сегашното законодателство по отношение на обявяването на 
хранителните стойности - тъй като за потребителите би било объркващо, ако 
трябва да търсят различните части на информацията за хранителните стойности 
на различни места по опаковката.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 38 а (нов)

Текст, предложен ат Комисията Изменение

(38а) Комисията следва да представи 
предложение относно забрана на 
изкуствените трансмастни киселини 
за целия ЕС. До влизането в сила на 
тази забрана, изписването върху 
етикета на изкуствените 
трансмастни киселини следва да бъде 
задължително.

Or. en

Обосновка

В своя доклад по повод Бялата книга относно здравословните проблеми, свързани с 
храненето, наднорменото тегло и затлъстяването Европейският парламент отправи 
призив за забрана на изкуствените трансмастни киселини в целия ЕС . Тъй като 
изкуствените трансмастни киселини са вредни за здравето и трябва да се избягват, 
следва да бъде наложена забрана в целия ЕС в името на защитата на потребителите. 
С оглед защитата на потребителите, изписването на изкуствените трансмастни 
киселини върху етикетите следва да бъде задължително до влизането в сила на 
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забраната.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен ат Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предварително опакованата храна, произведена от местни търговци на дребно или 
от заведения за обществено хранене, се произвежда по нестандартизиран начин, при 
който съставките и рецептите могат често да варират. Не е възможно да се 
установи точно обявяване на хранителните стойности за този вид храна. Също така, 
една такава задача би отнемала твърде много време и би била твърде скъпоструваща 
за тези компании. Важно е тези видове храна да бъдат освободени от изискването за 
обявяване на хранителните стойности, било като цяло, било като се предостави на 
държавите-членки правото да определят правила за тези категории, както вече е 
установено за неопакованите храни.

Изменение 11
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен ат Комисията Изменение

В срок до ... * Комисията публикува 
изчерпателен и осъвременен списък на 
изискванията за етикетиране, 
предвидени в специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо към определени храни. Не 
по-късно от ... [**Комисията 
представя доклад пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
съответствието на тези специфични 
изисквания за етикетиране с 
настоящия регламент. При 
необходимост Комисията представя 
и съответно предложение заедно с 
доклада.
___________
*
** 18 месеца от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Опростяването е една от основните цели на настоящото предложение. Твърде много 
европейски директиви и регламенти, отнасящи се до конкретни сектори, съдържат 
разпоредби за етикетирането. Необходимо е всички те да бъдат събрани, да бъде 
проверена тяхната съвместимост с общите принципи и да бъде предоставен лесен 
достъп до това огромно количество изисквания на всички стопански субекти и 
заинтересовани страни в хранителната верига, като се вземе предвид всяко 
евентуално несъответствие с общите правила.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква т

Текст, предложен ат Комисията Изменение

(т) „срок на минимална трайност на 
храната“ означава срокът, в който 

т) „срок на минимална трайност на 
храната“ означава срокът, в който 
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храната запазва специфичните си 
свойства при подходящо съхранение;

храната запазва специфичните си 
свойства при съхранение според 
указанията;

Or. en

Обосновка

Срокът на минимална трайност следва да се разглежда във връзка с указаните 
условия за съхранение. Задължение на стопанския субект в хранителната 
промишленост е да определи и укаже срока на минимална трайност заедно с 
условията за съхранение. Освен това срокът на годност следва също така да бъде 
указан на същото място. 

Изменение 13

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

Текст, предложен ат Комисията Изменение

уа) „дата на производство“ означава 
датата, на която храната се е 
превърнала в описания продукт. 

Or. en

Обосновка

С цел да се подобри информираността на потребителя, следва да има определение за 
дата на производство. Предложеното определение е идентично с определението в 
Codex (CODEX STAN 1-1985).

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, следва да 
се разгледа необходимостта от 
преходен период след влизане в сила на 
новите изисквания, като през този 
период могат да бъдат пускани на 

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

влизане в сила на новите изисквания, 
като през този период могат да бъдат 
пускани на пазара храни с етикети, 
които не съответстват на новите 
изисквания, а наличните количества от 
такива храни, пуснати на пазара преди 
изтичане на преходния период, да могат 
да се продават до изчерпването им.

Or. en

Обосновка

За да се улесни правилното функциониране на вътрешния пазар, както и за да се 
сведат до минимум отпадъците от опаковки, нормално е предоставянето на преходен 
период при въвеждането на нови изисквания за етикетиране, освен ако не става дума 
за непосредствена опасност за потребителите, в който случай въвеждането на 
такъв период може да не е уместно.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето.

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето, както и на 
неговата способност за информиран 
избор.

Or. en

Обосновка

Това задължение не бива да се ограничава единствено до въпросите, свързани със 
защитата на здравето. 
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които отговарят за 
търговия на дребно или дистрибуторски 
дейности, които не засягат 
информацията за храните, полагат 
дължимата грижа, в рамките на 
съответните им дейности, за да 
гарантират наличието на 
приложимите изисквания относно 
информацията за храните, по-
специално като не доставят храна, за 
която знаят или предполагат, че не 
отговаря на изискванията, въз основа 
на информацията, с която разполагат в 
качеството си на търговци.

4. В рамките на съответните им 
дейности, стопанските субекти в 
хранителната промишленост, които 
отговарят за търговия на дребно или 
дистрибуторски дейности, които не 
засягат информацията за храните, не 
доставят храна, за която знаят, че не 
отговаря на разпоредбите на 
настоящия регламент, въз основа на 
информацията, с която разполагат в 
качеството си на търговци или която 
им е била предоставена от техните 
доставчици.

Or. en

Обосновка

Не може дистрибуторите a priori да носят цялата отговорност за информация, 
посочена върху продукти, които не носят тяхната марка.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Правото на информация относно количеството на съставките и страната на 
произход следва да се прилага също и по отношение на неопакованите предварително 
продукти. 

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от алинея 1, стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
гарантират, че данните, посочени в член 
9, параграф 1, букви a), е) и з), се 
намират и на външната опаковка, в 
която храната е представена за 
търгуване.

Независимо от алинея 1, стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
гарантират, че данните, посочени в 
член 9, параграф 1, букви a), е), ж) и з), 
се намират и на външната опаковка, в 
която храната е представена за 
търгуване.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – встъпителна формулировка

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с членове от 10 до 34 
и съобразно изключенията, съдържащи 
се в настоящата глава, е задължително 
посочването на следните данни: 

1. В съответствие с членове от 10 до 34 
и съобразно изключенията, съдържащи 
се в настоящата глава, в глава V и глава 
VI, е задължително посочването на 
следните данни:

Or. en

Обосновка

Позоваването на глави V и VI пояснява, че за храните, които не са предварително 
опаковани, не се изискват всички задължителни данни, а изискванията на глава IV се 
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прилагат за доброволно етикетираните храни само ако е предоставена доброволна 
информация. Стопански субект в хранителната промишленост, който доброволно 
предоставя информация за хранителната стойност, не следва да бъде задължен да 
предоставя друга информация, която обикновено се изисква по отношение на 
предварително опакованите храни, но която е ненужна в случаите на храни, които не 
са предварително опаковани. В допълнение, стопанският субект в хранителната 
промишленост следва да има гъвкавост по отношение на начина на предоставяне на 
тази информация.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) съставки, изброени в приложение II, 
причиняващи алергии или 
непоносимост, както и веществата, 
извлечени от тях;

в) съставки, изброени в приложение II, 
причиняващи алергии или 
непоносимост, както и веществата, 
извлечени от тях, при надлежно 
съобразяване със специфичните 
разпоредби за храните, които не са 
предварително опаковани; 

Or. en

Обосновка

Текстът на Комисията във връзка с член 13, параграф 4 разширява обхвата на 
задължението за етикетиране на алергени за храните, които не са предварително 
опаковани. Изискването да се етикетират алергените на храните, които не са 
предварително опаковани, ще доведе до систематично етикетиране на алергени, с цел 
да се обхванат всички рискове от кръстосано замърсяване. Въпреки това, 
сдруженията на лица с алергии явно предпочитат задължението за оповестяване в 
рамките на търговската площ чрез излагане или предоставяне на информационни 
листове. 

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) датата на производство;

Or. en

Обосновка

С оглед постигането на целта на регламента за предоставяне на потребителя на 
подходящата информация относно храната, консумирана от него, за да може той да 
направи информиран избор, от особено значение е потребителят да бъде осведомен за 
датата на производство. 

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да изменя 
приложение III. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 4.

заличава се

Or. en

Обосновка

Измененията на свързаните със задължителното етикетиране елементи не са 
„несъществени елементи“ на регламента, които биха могли да бъдат договорени чрез 
процедура по комитология. Това е изключително право на законодателя.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 не засяга по-специфичните 
разпоредби на Общността относно 
мерките и теглилките.

Член 9 не засяга по-специфичните 
разпоредби на Общността относно 
мерките и теглилките. Спазват се 
разпоредбите на Директива 
2007/45/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 септември 2007 г. за 
определяне на правила за 
номиналните количества за 
предварително опаковани продукти1.
_________

1ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17.

Or. en

Обосновка

С цел подобряване прегледността на регламента следва да се добави позоваване на 
Директива 2007/45/ЕО за определяне на правила за номиналните количества за 
предварително опаковани продукти.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, които не се отнасят за
храна, която не е предварително 
опакована, се прилагат разпоредбите на 
член 41. 

4. В случаите на храна, която не е 
предварително опакована, и на храна, 
опакована на мястото на продажба 
при поискване от потребителя или 
предварително опакована за директна 
продажба, се прилагат разпоредбите на 
член 41. 

Or. en

Обосновка

Това допълнение пояснява факта, че член 13, параграф 4 препраща към член 41 не само 
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по отношение на предварително опакованата храна, но също и по отношение на 
директно опакованата храна (храна, опакована на мястото на продажба). 
Предложеният от Комисията текст на член 13, параграф 4 не споменава директно 
опакованите храни, въпреки че те се регулират от член 41, към който препраща член 
13, параграф 4. 

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с четлив 
шрифт, чийто размер е:

- минимум 1,2 mm за опаковки или 
контейнери, чиято най-широка 
повърхност или най-голям етикет е с 
площ между под 25  и 50cm2;

- минимум 2 mm за опаковки или 
контейнери, чиято най-широка 
повърхност или най-голям етикет е с 
площ между под 50  и 75cm2;

- минимум 2,5 mm за опаковки или 
контейнери, чиято най-широка 
повърхност или най-голям етикет е с 
площ над 75cm2.

Or. en
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Обосновка

Минимален размер 3 mm би довел до увеличаване размера на опаковките, в 
противоречие с екологичните цели. Един малко по-малък размер е достатъчен за 
повечето потребители, при условие че се прилагат стриктни критерии за четливост.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Цялата санитарна или свързана със здравето информация следва да се поставя в едно 
зрително поле (алергени, срок на годност, условия на съхранение и начин на употреба).
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ по-
малка от 25 cm2. В случаите на 
държави-членки, които имат повече 
от един официален език, могат да 
бъдат приети специални национални 
разпоредби за такива опаковки или 
контейнери.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 14, параграф 4, за опаковки или 
контейнери, при които най-широката 
повърхност е по-малка от 25 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), б), в), д) и е). За 
разрешаване на евентуални проблеми 
с четливостта, данните, посочени в 
член 9, параграф 1, буква б), се 
предоставят също така с други 
средства или при поискване от 
потребителя.

Or. en
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Обосновка

Списъкът със съставките винаги трябва да фигурира на опаковката, независимо от 
размерите й. При все това, тъй като прилагането на член 14, параграф 4 не 
гарантира оптимална четливост за всички потребители, тази информация трябва да 
може да бъде предоставяна и с други средства.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Наименованието на храните е тяхното 
юридическо наименование. При липса 
на такова наименование 
наименованието на храните е тяхното 
обичайно наименование или, ако не 
съществува обичайно наименование или 
обичайното наименование не се
използва, се предоставя описателно 
наименование на храната.

1. Наименованието на храните е тяхното 
законово определено наименование. 
При липса на такова наименование 
наименованието на храните е тяхното 
обичайно наименование или, ако не 
съществува обичайно наименование или 
обичайното наименование не се 
използва, се предоставя описателно 
наименование на храната.

Or. en

Обосновка

Езикова поправка за гарантиране на съгласуваност с текущата терминология на 
Директива 2000/13/ЕО (Директивата за етикетирането).

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 20 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) №1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 

заличава се
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на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) №1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад 
[пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение 
на тези продукти и може да 
придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на 
съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съставките, изброени в приложение 
II, или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават на етикета с 
точно посочване на наименованието на 
съставката.

1. Съставките, изброени в приложение 
II, или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават на етикета с 
точно посочване на наименованието на 
съставката или веществото, 
причиняващо алергии или 
непоносимост.

Or. en

Обосновка

По-ясно и по-ефективно е на етикета да се посочи веществото, причиняващо алергии 
или непоносимост, вместо съставката, съдържаща такова вещество. 

Изменение 34
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) в единици за течности по отношение 
на течностите;

а) в единици за течности по отношение 
на течностите по смисъла на 
Директива 85/339/ЕИО на Съвета от 
27 юни 1985 г. относно опаковки за 
течности за консумация от човека1;
__________
1ОВ L 176, 6.7.1985 г., стр. 18.

Or. en

Обосновка

Езикова поправка за гарантиране на съгласуваност с текущата терминология на 
Директива 2000/13/ЕО (Директивата за етикетирането). Параграф 1 следва да е по-
специфичен, тъй като при някои храни (в това число кетчуп, сосове, майонеза, 
сладолед или подправки) има правна несигурност в практиката по отношение на 
разделителната линия между „твърди“ и „течни“.

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) енергийна стойност; a) енергийна стойност (калоричност);

Or. en

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) количествата мазнини, въглехидрати, 
сол и захар.
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Or. en

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) количествата наситени мастни 
киселини, транс-мазнини, фибри и 
белтъчини.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случая с алкохолните напитки, 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности се състои 
от енергийната стойност и 
количеството въглехидрати.
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от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е) фибри; заличава се
(ж) протеини;

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) холестерол;

Or. en

Обосновка

Обозначаването на холестерола отделно от съдържащите го мазнини може да бъде 
от полза за потребителя.
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Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) срок на минимална трайност;

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Списъците в параграфи 1 и 2 може 
да се изменят от Комисията. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не считаме това за несъществен елемент. Промяна в списъка на хранителните 
съставки ще има голямо въздействие; поради това считаме, че той следва да е в 
ръцете на законодателя.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Количеството, посочено в параграф 1, 
може да бъде изразено и за порция.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В някои случи посочването на енергийната стойност за порция също би било полезно 
за потребителя. При все това определянето на размера на порциите трябва да бъде
хармонизирано, така че да е възможна лесна съпоставка между различни марки за 
един и същ вид продукт.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности в главното 
зрително поле на елемента, посочен в 
член 29, параграф 1, буква а), в 
допълнение към други разпоредби може 
да бъде изразено и само в порции, като 
храната е предварително опакована като 
единична порция и всички порции са 
напълно идентични. 

Or. en

Обосновка

В някои случи посочването на енергийната стойност за порция също би било полезно 
за потребителя. При все това определянето на размера на порциите трябва да бъде 
хармонизирано, така че да е възможна лесна съпоставка между различни марки за 
един и същ вид продукт.
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изразяването само в порции за храни, 
представяни в опаковки, съдържащи 
няколко порции от храната, които не 
са били предварително опаковани 
като единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

3. Изразяването в главното зрително 
поле на елемента, посочен в член 29, 
параграф 1, буква а), само в порции за 
храни, различни от тези, посочени в 
параграф 2, се определя от Комисията. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3, до края на 
преходния период.

Or. en

Обосновка

 В някои случи посочването на енергийната стойност за порция също би било полезно 
за потребителя. При все това определянето на размера на препоръчителните порции 
трябва да бъде хармонизирано, така че да е възможна лесна съпоставка между 
различни марки за един и същ вид продукт.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

За да могат потребителите да хвърлят бърз поглед на енергийната стойност на 
продукта, тя трябва да присъства на лицевата страна на опаковката. Освен да се 
предостави на потребителите по-изчерпателна информация, също така за тях е 
полезно да получат цялата информация, която им е необходима, за да направят 
информиран избор, в едно и също зрително поле.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности и обявяването 
на хранителните стойности, 
свързани с елементите, посочени в 
член 29, параграф 2, се поставят заедно 
на едно място и по целесъобразност, по 
отношение на елементите, посочени 
в член 29, параграф 2, в реда на 
представяне, предвиден в част В на 
приложение XIII.

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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представя в линеен вид.

Or. en

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към останалите 
разпоредби на настоящия член, 
енергийната стойност, посочена в 
член 29, параграф 1, буква а), се 
посочва в главното зрително поле 
посредством многоцветна система за 
кодиране. Цветовете зелено, жълто 
или кехлибарено и червено посочват 
дали дадена храна е с ниска, средна 
или висока енергийна стойност. Тази 
информация се съобщава на 100 g или 
на 100 ml. Определянето на 
референтните стойности за ниска, 
средна и висока енергийна стойност 
се установява в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 49, параграф 3, въз 
основа на становище на Европейския 
орган за безопасност на храните. 

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че енергийната стойност 
или наличието на една или повече 
хранителни съставки в даден продукт 
са равни на нула, обявяването на 
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хранителните стойности за тези 
елементи може да бъде заменено с 
израз от типа „Не съдържа …“ в 
близост до обявяването на 
хранителните стойности.

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 34 – параграфи 5 и 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В срок до ...* Комисията приема 
специфични мерки, определящи 
правилата за графичните форми или 
символи за представяне на 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, посочени в 
параграф 1.

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

6. Правилата, отнасящи се до други 
аспекти от представянето на 
обявяването на хранителните
стойности, различни от посочените в 
параграф 5, могат да се определят от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3. 

Без да се накърняват разпоредбите на 
настоящия параграф и при условие че 
не се създават пречки пред 
свободното движение на стоки на 
вътрешния пазар, допълнителни 
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графични форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности могат да 
бъдат използвани съгласно 
национална схема по член 44, при 
условие че са изпълнени 
съществените изисквания.
_____________

* OВ: три години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Доброволната информация не се 
представя за сметка на 
разполагаемото пространство за 
задължителна информация.

Or. en

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Разпоредбите на член 14 не се 
прилагат за доброволната 
информация, но тя във всички случаи 
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е добре четлива.

Or. en

Изменение 56

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 35 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
Общ положителен символ за 

хранителна стойност
1. В срок до ...* Комисията установява 
общ положителен символ за 
хранителна стойност, който 
подпомага потребителите да 
разпознаят по-здравословния избор 
сред категориите храни.
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Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приема в съответствие 
с процедурата по регулиране с 
контрол, предвидена в член 49, 
параграф 3.
2. Храните, които могат да носят 
общия положителен символ за 
хранителна стойност, отговарят на 
критерии, уточнени от Комисията, и 
на хранителните профили, 
установени съгласно член 4 от 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 декември 2006 година относно 
хранителни и здравни претенции за 
храните1.  
3. Критериите, посочени в параграф 2, 
се определят, след като бъдат взети 
предвид по-специално:
а) цялостният хранителен състав на 
продукта и наличието на хранителни 
съставки, признати от науката за 
оказващи влияние върху здравето;
б) ролята и значението на храната 
(или категориите храна), и приносът 
към начина на хранене на 
населението като цяло, или, според 
случая, на определени рискови групи, 
включително деца.
Критериите се основават на научни 
факти относно начина на хранене и 
храната, както и на тяхната връзка 
със здравето. 
При установяване на критериите 
Комисията изисква от Органа да 
предостави в рамките на 12 месеца 
съответни научни препоръки.
___________

*1 януари на третата година след датата на 
приемане на настоящия регламент.
1ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.
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Or. en

Обосновка
Един общ положителен символ за хранителна стойност би помогнал на 
потребителите да идентифицират най-здравословния избор при закупуване на храни. 
Храна с етикет, носещ положителния символ за хранителна стойност, би могла 
например да съдържа по-малко мазнини, захари, сол и повече диетични фибри, 
отколкото храни от същия тип, които не носят символа. С помощта на 
положителния символ за хранителна стойност потребителите могат да избират по-
здравословни продукти само с един поглед в момента на покупката.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се
Принцип

Държавите-членки могат да приемат 
разпоредби в областта на 
информирането на потребителите за 
храните единствено, когато това е 
предвидено в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 заличава се
Мляко и млечни продукти

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, 
параграф 1 и член 10, параграф 2 по 
отношение на мляко и млечни 
продукти, представени в стъклени 
бутилки, предназначени за повторна 
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употреба. 
Държавите-членки съобщават на 
Комисията незабавно текста на тези 
мерки.

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
детайлните правила относно начинът по 
който данните, изброени в членове 9 и 
10, се представят.

1. В случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
детайлните правила относно начина, по 
който данните, изброени в член 9, 
параграф 1, букви от а) до г), букви ж) 
и и) и член 10, се представят или 
предоставят.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки могат да изискват
останалите данни, посочени в членове 
9 и 10, да бъдат представяни или 
предоставяни, и могат да приемат
подробни правила относно начина, по 
който тези данни да се представят 
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заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.

или предоставят.

Or. en

Обосновка

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42 заличава се
Процедура по нотифициране

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

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43 заличава се
Подробни правила

Комисията може да приема подробни 
правила за прилагането на 
настоящата глава. Мерките, 
предназначени за изменение на 
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несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в Член 49, параграф 2.

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен ат Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Национални схеми

1. Държавите-членки приемат, 
отправят препоръки или подкрепят 
по друг начин национални схеми, 
състоящи се от незадължителни 
правила, като препоръки, 
ръководства, стандарти или други 
незадължителни правила (по-
нататък наричани „национални 
схеми“), насочени към осигуряване на 
прилагането на следните разпоредби, 
и в съответствие с определените в 
тях съществени изисквания:
(а) член 33, параграф 2 във връзка с 
допълнителни начини на изразяване 
на обявяването на хранителните 
стойности;
(б) член 34, параграф 5 във връзка с 
представянето на обявяването на 
хранителните стойности.
2. Прилагането на други разпоредби 
от националните схеми на 
общностното законодателство в 
областта на информацията за 
храните освен изброените в параграф 
1, както и приложимите съществени 
изисквания, могат да бъдат 
установявани от Комисията. 



PA\795698BG.doc 43/52 PE430.628v01-00

BG

Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.
3. Националните схеми се 
разработват от държавите-членки 
по тяхна инициатива или по искане 
на заинтересовани страни в 
съответствие с общите принципи и
изисквания, определени в глава II и III 
от настоящия регламент, и:
(а) в резултат на задълбочено 
потребителско изследване; и
(б) вследствие обширна консултация с 
широк кръг заинтересовани страни за 
набелязване на най-добри практики;
4. Националните схеми включват 
подходящи механизми, които да 
позволяват на потребителите да 
идентифицират храни, които са 
етикетирани в съответствие с 
националните схеми, да се наблюдава 
нивото на съответствие със схемите 
и да се направи оценка на 
въздействието им.
5. Държавите-членки предоставят на 
Комисията подробностите относно 
националните схеми, посочени в 
параграф 1, включително 
идентификатор за храните, които са 
етикетирани в съответствие с 
дадена национална схема. Комисията 
предоставя на обществеността 
подробности за националните схеми, 
по-специално чрез специално 
посветена на тях страница в 
Интернет.
6. На равнище на Общността, 
Комисията ще стимулира и 
организира обмена на информация 
между държави-членки, както и 
между държавите-членки и себе си, 
относно въпросите, свързани с 
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разработването на национални схеми. 
Комисията в лицето на 
консултативната група по 
хранителната верига и здравето на 
животните и растенията, създадена 
с Решение 2004/613/ЕО на Комисията 
от 6 август 2004 г. за създаването на 
консултативна група по 
хранителната верига и здравето на 
животните и растенията, насърчава 
заинтересованите страни към.
7. След консултация с държавите-
членки Комисията може да приеме 
насоки относно прилагането на 
настоящия член.

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45 заличава се
Предположение за съответствие

1. За всяка информацията за храните, 
предоставена в съответствие с 
национална схема, се установява 
предположение, че тя е в 
съответствие със съществените 
изисквания, посочени в член 44, 
параграфи 1 и 2.
2. Прилагането на националните 
схеми не бива да създава спънки пред 
свободното движение на продукти.

Or. en

Изменение 66
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Предложение за регламент
Член 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46 заличава се
Мерки на Общността

1. Ако Комисията счита, че 
националната схема не е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент, може да приеме 
решение, след като е информирала 
Комитета , посочен в член 49, параграф 
1, с искане държавата-членка да 
отмени или измени тази национална 
схема.
2. Комисията може да приеме мерки 
за прилагане, свързани с разпоредбите, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 47 заличава се
Правила за прилагане

Комисията може да приема подробни 
правила за прилагането на 
настоящата глава. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
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процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в Член 49, параграф 2. 

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17, параграф 1 се прилага от 
[първо число на месеца, следващ 
изтичането на 15 години от 
влизането му в сила].

Or. en

Изменение 69

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Хранителните продукти, пуснати на 
пазара преди датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, които не 
отговарят на изискванията на този 
регламент, могат да бъдат продавани 
до изчерпване на количествата.

Or. en
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Изменение 70

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 2.3 – дясна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

„съдържа източник на фенилаланин“ „съдържа аспартам“

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да повиши степента на разбиране от страна на 
потребителя посредством употребата на обичайното наименование, а не на 
техническия термин.

Изменение 71

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

Текст, предложен ат Комисията Изменение

5а. ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА 
НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Плодове и 
зеленчуци, 
подложени на 
повърхностна 
обработка след 
реколтирането 
им посредством 
добавки или 
пестициди

„с обработена 
повърхност“

Or. en

Обосновка

Действащите правила не съдържат общо изискване за информация за повърхностна 
обработка след реколтиране на плодове и зеленчуци чрез добавки или пестициди с цел 
поддържане на свежестта им.  Това означава, че продуктите са с друг вид 
„свежест“, различен от този, който си представя потребителят. Потребителите 
имат правото да получават информация относно факта, че храните, закупувани от 
тях, са повърхностно обработвани.
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Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Приложение ІV – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- захар;

Or. en

Изменение 74

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- храни в опаковки или кутии, чиято 
най-широка повърхност, или в 
случаите на бутилки, чийто най-
голям етикет е с площ под 25 cm2;

Or. en

Обосновка

В някои сектори, особено в този на спиртните напитки, продажбата на миниатюрни 



PA\795698BG.doc 49/52 PE430.628v01-00

BG

бутилки, обикновено от 5cl, е широко разпространена.  Поради малките им размери и 
ролята им на „вкусови мостри“, уместно е те да се ползват от освобождаване по 
отношение на някои изисквания за етикетиране.  При все това измерването на 
бутилките с оглед определянето на тяхната най-голяма повърхност не е лесно.  Ето 
защо е по-лесно, не на последно място и за правоприлагащите органи, определящият 
фактор за освобождаването да бъде максималният размер на етикета.

Изменение 75

Предложение за регламент
Приложение IV – тире 16 a (ново)

Текст, предложен ат Комисията Изменение

- дъвки;

Or. en

Обосновка

Комплекти и опаковани като подарък продукти, комбинирани партиди и дъвки също 
следва да бъдат изключени.

Изменение 76

Предложение за регламент
Приложение VI – част A – точка 5 – лява колона

Текст, предложен ат Комисията Изменение

5. Смеси от подправки или ароматни 
растения, при които нито един от 
продуктите не преобладава значително в 
съотношение според теглото

5. Смеси или препарати от подправки 
или ароматни растения, при които нито 
един от продуктите не преобладава 
значително в съотношение според 
теглото

Or. en

Обосновка

Действащата система следва да бъде запазена. Препаратите от подправки бяха 
включени до настоящия момент.
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Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – точки 1 и 2 – дясна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Масло“ наред с 1. „Масло“ наред с

прилагателното „растително“ или „от 
животински произход“ според случая, 
или

прилагателното „растително“ или „от 
животински произход“ според случая, 
или

посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

Прилагателното „хидрогенирано“ 
трябва да придружава посочването на 
хидрогенирано масло, освен ако 
количеството наситени мастни киселини 
и транс-мазнини е включено в 
обявяването на хранителните стойности

Прилагателното „хидрогенирано“ 
трябва да придружава посочването на 
хидрогенирано масло

2. „Мазнини“ наред с 2. „Мазнини“ наред с

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

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

посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

Прилагателното „хидрогенирано“ 
трябва да придружава посочването на 
хидрогенирана мазнина, освен ако 
количеството наситени мастни киселини 
и транс-мазнини е включено в 
обявяването на хранителните стойности

Прилагателното „хидрогенирано“ 
трябва да придружава посочването на 
хидрогенирана мазнина

Or. en

Обосновка

Транс-мазнините са определени като вредни за здравето и са забранени в някои 
държави. Затова обозначаването на тяхното наличие трябва да бъде задължително 
и да се вижда възможно най-добре. Включването им в информацията за 
хранителната стойност не бива да изключва ясното им посочване сред съставките.

Изменение 78
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Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – точка 4 – лява колона

Текст, предложен ат Комисията Изменение

4. Нишесте и нишесте, модифицирано 
по физични начини или чрез ензими

4. Нишесте и нишесте, модифицирано 
по физични начини или чрез ензими, 
печено или декстринизирано 
нишесте, нишесте, модифицирано 
чрез киселинно или алкално 
третиране, избелено нишесте

Or. en

Обосновка

Категорията „нишесте“ следва да включва също така печеното или 
декстринизираното нишесте, нишестето, модифицирано чрез киселинно или алкално 
третиране, и избеленото нишесте. Тези вещества се използват в практиката на 
производството на хранителни продукти и следва да бъдат включени в списъка на 
съставките. Директива 95/2/ЕО относно добавките в храни изрично ги изключва от 
своето приложно поле.

Изменение 79

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 5 – параграф 1

Текст, предложен ат Комисията Изменение

5. Когато храна в твърдо състояние се 
предлага в течна среда, се посочва и 
отцеденото нетно тегло на храната.

5. Когато храна в твърдо състояние се 
предлага в течна среда, се посочва и 
отцеденото нетно тегло в момента на 
пакетирането  на храната.

Or. en

Обосновка

Храните в твърдо състояние, намиращи се в течна среда, променят нетното си тегло 
по време на производството и до продажбата, поради обичайното взаимодействие 
между твърда храна и течна среда. Мащабът на промяната на нетното тегло зависи 
от няколко обстоятелства, а именно време, температура и условия на превоз и 
съхранение. Следователно посочването на нетното тегло следва да става в момента 
на производството, когато производителят на храната носи пълната отговорност за 
продукта и е в състояние да посочи правилно нетното тегло.
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