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КРАТКА ОБОСНОВКА

Цели на предложението

Предложението на Комисията преразглежда правилата относно храни за специфична 
хранителна употреба, постановени в рамковата Директива 2009/39/ЕО и нейните 
актовете за изпълнение. След повече от тридесет години приложение, основните 
разпоредби на директивата вече не отговарят на нуждите на потребителите и на най-
новите развития на пазара. Освен това дискусиите с държавите-членки и 
заинтересованите страни извадиха наяве трудности при прилагането на рамковата 
директива, по-специално по отношение на по-нови законодателни актове на ЕС, като 
например Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за 
храните (регламент за хранителните претенции) и Регламент (ЕС) №1169/2011 относно 
предоставянето на информация за храните на потребителите. 

Комисията предлага преразглеждането на рамковата директива посредством 
премахване на общите правила относно диетичните храни, но при запазване на някои 
от приетите в тази рамка правила за специфичните храни.

Общи бележки 

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията и подкрепя общия 
подход, при запазване на вертикалните директиви за храни за кърмачета, детски храни 
и медицински храни в нова рамкова директива, осигуряваща високо ниво на защита на 
група уязвими потребители и изоставяща понятието за диетични храни, което е 
възможно заблуди потребителите и доведе до фрагментация на пазара.

Докладчикът предвижда, че предложените опростявания на съществуващата правна 
рамка ще намалят административната тежест за предприятията, особено за МСП, и 
допълнително ще стимулира свободното движение на тези стоки. Очаква, че реформата 
ще благоприятства иновациите в този сегмент от хранителния сектор, който е един от 
най-конкурентоспособните в европейската промишленост.

Глутен

Комисията предлага храните за хора, страдащи от целиакия, да се считат за обикновени 
храни и да се отмени Регламент (ЕО) № 41/2009. Вместо това предложението на 
Комисията предлага този специфичен тип храни да бъде регулиран съгласно 
регламента за здравните и хранителните претенции. Докладчикът отчита важността на 
темата и счита за по-уместно регулирането на тази категория храни да става съгласно 
новия регламент относно предоставянето на информация за храните на потребителите, 
при запазване на съществуващите условия по отношение на състава и етикетирането на 
продуктите, и следователно при запазване на същия стандарт на защита на здравето 
като в момента.

Мляко, предназначено за малки деца
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Т.нар. „млека за растеж“ са предназначени за малки деца във възрастовата група между 
една и три години и представляват разрастващ се пазар в много държави-членки. За 
тези продукти не съществуват специфични основни правила и те понастоящем 
понякога, но не винаги, биват представяни пред националните органи съгласно 
рамковата директива 2009/39/ЕО като "храни за специфична хранителна употреба". 
Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за регулиране на тези млека 
единствено съгласно регламента за здравните и хранителните претенции, но приканва 
Комисията да проучи необходимостта от специални разпоредби по отношение на 
състава и етикетирането им.

Храни за спортисти

Понастоящем не съществуват специфични правила относно състава или етикетирането 
на храните за спортисти. В днешно време тези храни се считат за "диетични храни". 
Комисията признава, че една специфична директива е възможно да попречи на 
иновациите в сектора и предлага включването на тази категория храни в регламента за 
здравните и хранителните претенции. Докладчикът изцяло подкрепя подхода на 
Комисията, тъй като той определено ще създаде по-голяма правна яснота и ще засили 
осведомеността и защитата на потребителите.

Храни за отслабване и много ниско калорични диетични храни

Докладчикът споделя виждането на Комисията, че Директива 96/8/ЕО относно храните 
за отслабване следва да бъде отменена и че същите основни правила следва да бъдат 
запазени в рамките на регламента за здравните и хранителните претенции.

Предвид свързани с тях здравни рискове, докладчикът изразява безпокойството си, че 
Към настоящия момент не съществуват специфични правила на равнище ЕС 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. Много ниско калоричните диетични храни следва да се предоставят единствено 
под лекарски контрол и следва да бъдат регулирани съгласно Директива 1999/21/EО 
относно диетичните храни за специални медицински цели. Следва да има клауза за 
неучастие за държавите-членки, които не желаят да приемат тези продукти на своя 
територия. 

Делегирани актове

Комисията следва да има правомощията да постановява посредством делегирани актове 
правила, отнасящи се до специални изисквания за състав и информация за храните, 
предназначени за кърмачета и малки деца и за храните за специални медицински цели. 
При все това докладчикът не е съгласен, че Комисията следва да има правомощията да 
изменя определенията за „храни за кърмачета“, „детски храни“ и „храни за специални 
медицински цели“ и т.н., тъй като те са свързани със съществени елементи от основния 
законодателен акт и следователно би следвало да останат в правомощията на 
законодателя.
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Иновации

Като се отчита съответният технически и научен напредък, Комисията следва да бъде 
оправомощена да актуализира в най-кратки срокове делегираните актове, приети 
съгласно настоящия регламент. Това би трябвало да благоприятства иновациите в 
сектора.
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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 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) 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. По-добрата хармонизация 
на правилата ще стимулира 
свободното движение на стоки и по 
този начин ще допринесе за 
освобождаване на действителния 
потенциал на единния пазар.

Or. en

Изменение 2

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 

(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 
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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.

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 
същевременно стимулиране на 
иновациите, "храните за спортисти" 
следва да бъдат регулирани 
единствено 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 OВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

Or. en

Обосновка

Понастоящем "храните за спортисти" биват считани за "храни за специфична 
хранителна употреба". При все това за тях няма установени специфични изисквания 
на равнище ЕС относно състава или етикетирането им, а системата за уведомяване 
води до голяма административна тежест и неравностойни пазарни условия в ЕС. За 
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да бъдат създадени благоприятни условия за иновациите и да се допринесе за доброто 
функциониране на вътрешния пазар храните за спортисти следва да бъдат 
регулирани единствено съгласно регламент (ЕО) № 1924/2006. Когато за дадена 
хранителна или здравна претенция бъде предоставено разрешение от ЕОБХ , тя може 
да бъде използвана от други предприятия (по-специално от МСП).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Ето защо е необходимо да бъдат 
премахнати различните тълкувания 
и третирани затрудненията за 
държавите-членки и стопанските 
субекти при съчетаването на 
различни законодателни актове в 
областта на храните посредством 
опростяване на регулаторната среда; 
Това би гарантирало еднаквото 
третиране на сходни продукти в 
целия Съюз и би създало по-
справедливи условия за всички 
стопански субекти на вътрешния 
пазар, по-специално за МСП. 

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Общите разпоредби за етикетиране 
се съдържат в Директива 2000/13/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 март 2000 г. за сближаване на 
законодателството на държавите-
членки относно етикетирането, 
представянето и рекламата на 
храните1. По принцип тези общи 

(18) Общите разпоредби за етикетиране 
се съдържат в Регламент (ЕС) 
№1169/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите1. По 
принцип тези общи изисквания за 
етикетирането следва да се прилагат за 
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изисквания за етикетирането следва да 
се прилагат за категориите храни, 
обхванати от настоящия регламент. По 
целесъобразност обаче и за изпълнение 
на конкретните цели на регламента в 
него следва да се предвидят 
допълнителни изисквания към 
разпоредбите на Директива 2000/13/EО
или дерогации от тях.

категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент. По 
целесъобразност обаче и за изпълнение 
на конкретните цели на регламента в 
него следва да се предвидят 
допълнителни изисквания към 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№1169/2011 или дерогации от тях.

____________________ ____________________

1 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. 1 OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Or. en

Обосновка

След приемането на предложението на Комисията за регламент относно храните, 
предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели, 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за 
сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, 
представянето и рекламата на храните беше заменена с Регламент (ЕС) №1169/2011 
на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на 
информация за храните на потребителите.

Изменение 5

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 

(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. От особено значение е 
Комисията да провежда целесъобразни 
консултации при подготвителната си 
работа, включително на експертно ниво. 
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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.

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

Обосновка
Съгласно член 290 от ДФЕС, „законодателен акт може да делегира на Комисията 
правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват 
или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт“. 
Адаптирането на определенията обаче засяга съществен елемент от законодателния 
акт и не следва да подлежи на делегиране на Комисията. Вж. също изменението на 
докладчика по становище към член 2, параграф 3 от предложението.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) 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.

Or. en

Обосновка
Докладчикът по становище подкрепя предложението на Комисията за въвеждане на 
по-опростена процедура за иновации, която дава възможност за актуализиране на 
съответните делегирани актове, в случай че пазарен оператор покаже технически 
или научен напредък.

Изменение 7

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 

(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. Приетият 
неотдавна Регламент (ЕС) 
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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.

№1169/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г. за предоставянето 
на информация за храните на 
потребителите предвижда 
приемането от страна на Комисията 
на актове за изпълнение относно 
доброволното предоставяне на 
информация във връзка с евентуално и 
непреднамерено наличие в храната на 
вещество, което може да причини 
алергии или непоносимост. С цел
съгласуваност и опростяване на 
правната рамка, на Комисията следва 
да се предостави мандат съгласно 
Регламент (ЕС) №1169/2011 за 
приемането също на актове за 
изпълнение, уреждащи доброволното 
предоставяне на информация относно 
отсъствието или намаленото 
присъствие в храните на вещества, 
причиняващи непоносимост, като 
например глутен и лактоза, и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 41/2009.
Необходимо е за тази цел 
регламентът за предоставянето на 
информация за храните на 
потребителите да бъде изменен и
Комисията да приеме изискваните 
разпоредби за изпълнение, преди да 
влезе в сила прилагането на настоящия 
регламент. Въпросният акт за 
изпълнение следва да запазва 
обозначенията „без глутен“ и „с 
много ниско съдържание на глутен“ 
относно храните, както и свързаните 
с тях условия на употреба, 
понастоящем уредени в Регламент 
№ 41/2009, и по този начин да 
гарантира еднакво равнище на 
защита на потребителите.

Or. en

Обосновка

Комисията предлага храните за хора, страдащи от целиакия, да се считат за 
обикновени храни, да се отмени Регламент № 41/2009 относно състава и 
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етикетирането на храни, подходящи за хора, които имат непоносимост към глутен, и 
съответните обозначения да се уредят съгласно регламента за хранителните 
претенции. Същевременно докладчикът по становище предпочита уредбата на
обозначенията „без глутен“ и „с много ниско съдържание на глутен“ да става 
съгласно регламента за предоставянето на информация за храните на 
потребителите, който вече предвижда приемането на специфични правила за 
посочване на наличието на вещества, които причиняват алергии или непоносимост.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Към настоящия момент не 
съществуват специфични правила на 
равнище ЕС, 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 рамковата 
директива, 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 
единствено с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да 
отговарят на посочените в него 
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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

Обосновка

Currently, 'milk intended for young children' is not regulated under Commission Directive 
2006/141/EC or under Commission Directive 2006/125/EC. In order to secure a high level of
protection for a group of particularly vulnerable consumers, it is of high importance that 
these products are regulated under Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health 
claims made on food. This would moreover ensure a more efficient functioning of the internal 
market in these milks. Furthermore, the Commission should examine the need for specific 
rules on the composition and labelling of such milks.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27б) Към настоящия момент не 
съществуват специфични правила на 
равнище ЕС 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 на 
Комисията. При все това на 
държавите-членки следва да се даде 
възможността да не позволяват 
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много ниско калоричните диетични 
храни на своя територия.

Or. en

Обосновка

Освен за заместителите на хранения с калорийна стойност 200–400 kcal и пълните 
заместители на дневния хранителен прием с калорийна стойност 800–1 200 kcal, 
понастоящем не съществуват специфични правила на равнище ЕС относно състава, 
етикетирането и употребата на т.нар. „много ниско калорични диетични храни“ . 
Поради тази причина, докато първите две категории следва да се уреждат съгласно 
регламента за здравните и хранителните претенции, много ниско калоричните 
диетични храни следва да се уреждат от Директива 1999/21/ЕО  на Комисията от
25 март 1999 година относно диетичните храни за специални медицински цели, поради 
рисковете за здравето, до които водят. При все това, държавите-членки следва да си 
запазят  възможността да забраняват много ниско калоричните диетични храни на 
своята територия.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 27 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27в) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 882/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2004 година 
относно официалния контрол, 
провеждан с цел осигуряване на 
проверка на съответствието със 
законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към 
животните1, държавите-членки 
следва да извършват проверки 
относно спазването от страна на 
предприятията на регламента и 
свързаните с него делегирани актове, 
като следват подход, основан на 
анализа на риска.
____________________

1 OВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.
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Or. en

Обосновка

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определенията за „етикетиране“ и 
„предварително опакована храна“, 
посочени в член 1, параграф 3, букви а) 
и б) от Директива 2000/13/EО;

б) определенията за „предварително 
опакована храна“ и „етикетиране“, 
посочени в член 2, параграф 2, букви д)
и й) от Регламент (ЕС) № 1169/2011; 

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с неотдавна приетия Регламент (ЕС) №1169/2011 за 
предоставянето на информация за храните на потребителите, който заменя 
Директива 2000/13/EО.

Изменение 12

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 .

заличава се

Or. en
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Обосновка
Съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
„законодателен акт може да делегира на Комисията правомощието да приема 
незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени 
несъществени елементи от законодателния акт“. Адаптирането на определенията 
обаче засяга съществен елемент от законодателния акт и не следва да подлежи на 
делегиране на Комисията.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварително опакована храна Не се отнася до българския текст.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с неотдавна приетия Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храните, посочени в член 1, параграф 1, 
се допускат на пазара на дребно 
единствено във вид на предварително 
опакована храна.

Не се отнася до българския текст.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с неотдавна приетия Регламент (ЕС) № 1169/2011.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 10 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Млека, предназначени за малки деца;

До 1 юли 2014 г. Комисията, след 
консултация с Европейския орган за 
безопасност на храните, представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно необходимостта от 
специални разпоредби относно 
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;
както и 
изменя съответните делегирани 
актове с цел включването на 
съответните специални разпоредби в 
съответствие с член 15.

Or. en

Обосновка

Няколко национални здравни органи, изглежда, изпитват съмнение относно 
добавената стойност на т.нар. „млека за растеж“ или „млеката за малки деца“, 
и/или ги считат за твърде богати на захари, аромати или минерали, докато малък 
брой сдружения на здравни специалисти подкрепят приема на такива млека като 
част от дневния хранителен режим на малките деца. Следователно би било от полза 
да има научно становище на ЕОБХ относно необходимостта от включването на 
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специфични изисквания за състава и етикетирането на тези млека в делегираните 
актове на Комисията относно преходните храни или детските храни.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ненужно повторение на членове 7 и 9.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

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 актове в 
съответствие с член 15 относно:

Or. en

Обосновка

„Делегирани актове“ е договорената стандартна формулировка, която да се използва 
в разпоредби от този тип.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При спазване на изискванията на 
членове 7 и 9 и отчитайки съответния 
технически и научен напредък, 
Комисията осъвременява делегираните 
регламенти, посочени в параграф 2, в 
съответствие с разпоредбите на член 15. 

3. При спазване на изискванията на 
членове 7 и 9 и отчитайки съответния 
технически и научен напредък, 
Комисията осъвременява делегираните 
актове, посочени в параграф 2, в 
съответствие с разпоредбите на член 15.

Or. en

Обосновка

„Делегирани актове“ е договорената стандартна формулировка, която да се използва 
в разпоредби от този тип.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)
Регламент (ЕО) № 1169/2011
Член 36 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а (нов)
Изменение на Регламент (ЕС) № 

1169/2011
В член 36, параграф 3 от Регламент 
(ЕС) № 1169/2011 се създава следната 
буква: 
„аа) информация относно 
възможното отсъствие или намалено 
присъствие в храните на вещества, 
които могат да причинят 
непоносимост, като например глутен 
и лактоза;“

Or. en
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Обосновка

Комисията предлага храните за хора, страдащи от целиакия, да се считат за 
обикновени храни, да се отмени Регламент № 41/2009 относно състава и 
етикетирането на храни, подходящи за хора, които имат непоносимост към глутен, и 
съответните обозначения да се уредят съгласно регламента за хранителните 
претенции. Докладчикът по становище предпочита уредбата на обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на глутен“ да става съгласно Регламента за 
предоставянето на информация за храните на потребителите, който вече предвижда 
приемането на специфични правила за посочване на наличието на вещества, които 
причиняват алергии или непоносимост.


