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Изменение 7
Henri Weber

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно храните, 
предназначени за кърмачета и малки 
деца, и храните за специални 
медицински цели (представено от 
Комисията съгласно член 114 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз) (текст от значение за 
ЕИП)

Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, и храните за 
специални медицински цели, както и 
други храни, предназначени за 
специално хранене. (представено от 
Комисията съгласно член 114 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз) (текст от значение за 
ЕИП)

Or. fr

Изменение 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно храните, 
предназначени за кърмачета и малки 
деца, и храните за специални 
медицински цели (представено от 
Комисията съгласно член 114 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз) (текст от значение за 
ЕИП)

Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно храните, предназначени за 
кърмачета и малки деца, и храните за 
специални медицински цели, както и 
храните, предназначени за хора, 
страдащи от непоносимост към 
глутен (представено от Комисията 
съгласно член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз) 
(текст от значение за ЕИП).
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Изменение 9
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

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) Безопасността на храните е 
съществено предварително условие за 
свободното им движение на 
вътрешния пазар, за да бъде обезпечено 
здравето и благосъстоянието на 
гражданите.

Or. fr

Изменение 10
Bendt Bendtsen

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 
защитата на техните социални и 
икономически интереси, като в 
същото време благоприятства 
европейската конкурентоспособност, 
предлагайки на европейските 
предприятия по-голям вътрешен 
пазар.

Or. en
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Изменение 11
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Тъй като настоящият регламент 
има за цел да гарантира 
безопасността на пусканите на 
пазара храни, предназначени за 
уязвими групи от населението, като 
например кърмачетата и малките 
деца, както и хората, страдащи от 
някои заболявания, необходимо е, за да 
бъде обезпечена висока степен на 
защита на здравето на тези лица, да 
бъде изключен известен брой
потенциално опасни вещества, или 
признати за опасни поради техния 
състав или състава на продукта, в 
който се съдържат.

Or. fr

Изменение 12
Françoise Grossetête

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 

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

спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на 
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, в светлината на доклада 
на Научния комитет по храните към 
Европейската комисия от 22 юни 
2000, 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. Необходимо е 
работата да продължи и би било 
уместно да се изисква от 
Европейската комисия да изготви 
доклад относно "храните, 
предназначени за употреба при 
подлагане на интензивно мускулно 
натоварване", с цел разработването 
на последователна и ефикасна 
стратегия за защита на 
потребителите, за предприемачите в 
този сектор и за функционирането на 
вътрешния пазар. Въз основа на 
заключенията от този доклад 
Комисията може да представи 
предложения за изменение на 
съответните разпоредби на Съюза 
или при необходимост може да 
предприеме нови инициативи на 
секторна основа.

Or. fr

Обосновка

Европейската комисия би следвало да представи доклад относно необходимостта от 
хармонизиране на разпоредбите, отнасящи се до състава и етикетирането на 
храните, предназначени за употреба при подлагане на интензивно мускулно 
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натоварване, предвид приоритетния характер на защитата на потребителя и 
функционирането на вътрешния пазар.

Изменение 13
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) В Директива 2009/39/EО се 
предвижда, че могат да бъдат приети 
специални разпоредби относно следните 
две специфични категории храни, които 
попадат в обхвата на определението на 
храни за специфична хранителна 
употреба: „храни, предназначени за 
употреба при подлагане на интензивно 
мускулно натоварване, особено при 
спортисти“, и „храни за хора, които 
страдат от нарушения на обмяната на
въглехидрати (диабет)“. По отношение 
на храните, предназначени за употреба 
при подлагане на интензивно мускулно 
натоварване, не бе постигнато успешно 
заключение относно разработването на 
специални разпоредби поради 
значително разминаване във вижданията 
на държавите-членки и 
заинтересованите страни, свързано с 
приложното поле на такова специално 
законодателство, броя подкатегории, 
които да бъдат включени в него, 
критериите за определяне на изисквания 
към състава и потенциалното 
въздействие на иновациите върху 
продуктовото развитие. В интерес на 
доброто функциониране на 
вътрешния пазар тази категория 
храни трябва да бъде уредена в 
рамките на регламент 1924/2006 и да 
бъде съобразена с фигуриращите в 
него изисквания. Що се отнася до 
специалните разпоредби за храните за 
хора, страдащи от нарушения на 



PE480.536v01-00 8/64 AM\889163BG.doc

BG

обмяната на въглехидрати (диабет), 
според заключението в доклада на 
Комисията няма научни основания за 
определяне на специфични изисквания 
за състава на тези храни.

Or. pt

Обосновка

Наличието на адаптирана регулаторна рамка за предназначените за спортистите 
храни позволява подобряване на правната сигурност и предотвратяване на 
прекомерното умножаване на националните стандарти, които има опасност да 
смутят доброто функциониране на вътрешния пазар.

Изменение 14
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Тъй като науката напредва, не бива да изключваме възможността в бъдеще да не 
бъде необходимо установяването на нови категории храни, предназначени за 
храненето на особени категории потребители.

Изменение 15
Françoise Grossetête
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Ограничен брой категории храни 
представляват единствен или частичен 
хранителен източник за определени 
групи от населението; тези храни са 
жизненоважни за справяне с определени 
състояния и/или имат съществено 
значение за поддържане на желаната 
хранителна стойност за някои ясно 
определени уязвими групи от 
населението. Към тези категории храни 
спадат храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни, 
напитките на млечна основа, 
предназначени за малки деца и храните 
за специални медицински цели. Опитът 
сочи, че разпоредбите, определени в 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията и 
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
гарантират в задоволителна степен 
свободното движение на тези храни, 
както и висока степен на защита на 
общественото здраве. Поради това е 
целесъобразно настоящият регламент да 
бъде насочен към общите изисквания за 
състава на храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни за 
кърмачета и малки деца, напитките на 
млечна основа, предназначени за 
малки деца, както и на храните за 
специални медицински цели и 
информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията. Освен това понятието 
"специално хранене" трябва да бъде 
запазено и строго ограничено до 
продуктите, които могат да 
докажат изключителните си 
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свойства да отговарят на 
специфични хранителни нужди на 
уязвими групи от населението, и 
които иначе не биха могли да бъдат 
пуснати на пазара по силата на 
настоящото европейско 
законодателство.

Or. fr

Обосновка

Млеката за растеж, предназначени за малките деца между 1 и 3 години са продукти 
специално разработени, за да отговарят на хранителните им нужди и трябва да са 
съобразени с много строги мерки за хранителна безопасност, по-специално що се 
отнася до съдържащите се в тях остатъци от пестициди. Необходимо е да децата 
на възраст между 1 и 3 години да се ползват със същата степен на безопасност, 
каквато е приложима понастоящем за храните, предназначени за кърмачета.

Изменение 16
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Директива 1999/21/EО на Комисията и 
Директива 96/8/ЕО на Комисията, 
както и в Регламент (ЕО) № 41/2009, 
гарантират в задоволителна степен 
свободното движение на тези храни, 
както и висока степен на защита на 
общественото здраве. Поради това е 
целесъобразно настоящият регламент да 
бъде насочен към общите изисквания за 
състава на храните за кърмачета и 
преходните храни, преработените храни 
на зърнена основа, детските храни за 
кърмачета и малки деца, напитките на 
млечна основа, предназначени за 
малки деца, както и на храните за 
специални медицински цели и 
информацията за тях, като се отчитат 
разпоредбите на Директива 2006/141/EО 
на Комисията, Директива 2006/125/EО 
на Комисията и Директива 1999/21/EО 
на Комисията, Директива 96/8/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 41/2009. Освен това понятието 
"специално хранене" трябва да бъде 
запазено и строго ограничено до 
продуктите, за които е доказано, че 
могат по-добре от всеки друг продукт 
да покрият специфичните 
хранителни нужди на уязвими групи 
от населението, и които иначе не 
биха могли да бъдат пуснати на 
пазара по силата на съществуващото 
европейско законодателство.

Or. en

Обосновка

Il est indispensable de réintroduire le concept de denrées alimentaires destinées à une 
alimentation spécialisée. Cette mesure permettrait de définir des critères de protection des 
enfants en bas âge pour les exigences en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire 
propres à cette tranche d'âge, par exemple des limites relatives à l'adjonction de nutriments, 
aux risques microbiologiques et aux contaminants. Dans l'hypothèse où ces produits ne 
seraient pas intégrés, ils seraient réglementés comme des aliments destinés à la population 
générale et soumis aux critères nutritionnels et de pureté fixés pour la population adulte qui 
ne sont pas toujours adaptés aux enfants âgés de 12 à 36 mois.
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Изменение 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 18
Henri Weber

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 19
Henri Weber

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 21
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Предвид уязвимостта на 
категориите хора, обхванати от 
настоящия регламент, от 
съществено значение е известен брой 
признати за вредни вещества да 
бъдат изключени от състава на 
предназначените за тези групи храни. 
По съображения за предпазливост 
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същото важи и за веществата, 
представляващи опасност, но за 
които все още няма недвусмислени 
научни данни. Следва да бъде изготвен 
и актуализиран списък на строго 
забранените вещества за 
производството на обхванатите от 
настоящия регламент храни.

Or. fr

Изменение 22
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Забранява се употребата на 
пестициди, генно модифицирани 
организми и палмово масло за 
производството на обхванатите от 
настоящия регламент храни. Също 
така се забранява употребата на 
наноматериали при производството 
на обхванатите от настоящия 
регламент храни.

Or. fr

Обосновка

Не бива да забравяме, че храните, обхванати от настоящия регламент са 
предназначени за уязвими групи от населението като например кърмачета, малки деца 
и болни хора, и следователно е необходимо да гарантираме висока степен на защита 
на здравето посредством забраната на вредните или потенциално вредните 
вещества.

Изменение 23
Michèle Rivasi
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Предложение за регламент
Съображение 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) Контейнерите на храните, 
обхванати от настоящия регламент 
също трябва да гарантират висока 
степен на защита на здравето на 
потребителите и не бива да 
съдържат вещества, смущаващи 
функцията на жлезите с вътрешна 
секреция, като например бисфенол A 
или други съставки, които може да 
представляват опасност за здравето.

Or. fr

Изменение 24
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17г) Трябва да бъде осъществявана 
редовна оценка за осъвременяването 
на списъка на забранените вещества 
от страна на Европейската агенция 
за безопасност на храните и 
компетентните национални органи, 
въз основа на новите научни и 
регулаторни данни и развития в 
държавите членки на Съюза и на 
международно равнище.

Or. fr

Изменение 25
Takis Hadjigeorgiou
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Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Комисията би следвало да 
направи по строги правилата за 
рекламирането, пускането на пазара 
и разпространяването на храните, 
предназначени за кърмачета и малки 
деца.

Or. en

Изменение 26
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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. Предвид техническия и 
научен напредък, по-специално в 
областта на оценката на риска, 
както и развитието в тази област в 
световен мащаб и с оглед 
установяването на 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 
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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.

тях и за разрешаване на хранителни и 
здравни претенции, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове съгласно член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. От особено значение 
е Комисията да провежда целесъобразни 
консултации при подготвителната си 
работа, включително на експертно ниво. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. fr

Изменение 27
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. fr

Обосновка

Млеката за растеж, предназначени за малките деца между 1 и 3 години са продукти 
специално разработени, за да отговарят на хранителните им нужди и трябва да са 
съобразени с много строги мерки за хранителна безопасност, по-специално що се 
отнася до съдържащите се в тях остатъци от пестициди.  Необходимо е да децата 
на възраст между 1 и 3 години да се ползват със същата степен на безопасност, 
каквато е приложима понастоящем за храните, предназначени за кърмачета.
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Изменение 28
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Поради това е целесъобразно 
настоящият регламент да бъде насочен 
към общите изисквания за състава на 
храните за кърмачета и преходните 
храни, преработените храни на зърнена 
основа, детските храни за кърмачета и 
малки деца, напитките на млечна 
основа, предназначени за малки деца, 
както и на храните за специални 
медицински цели и информацията за 
тях, като се отчитат разпоредбите на 
Директива 2006/141/EО на Комисията, 
Директива 2006/125/EО на Комисията и 
Директива 1999/21/EО на Комисията, 
Директива 96/8/ЕО на Комисията и 
на Регламент (ЕО) № 41/2009. С цел да 
се адаптират определенията за храни за 
кърмачета, преходни храни, 
преработени храни на зърнена основа и 
детски храни, напитки на млечна 
основа, предназначени за малки деца,
както и храни за специални медицински 
цели, установени в настоящия 
регламент, като се отчитат техническият 
и научният напредък и развитието в тази 
област в световен мащаб; да се 
установят специални изисквания, 
отнасящи се до състава и 
етикетирането, както и до 
процедурата за пускане на пазара на 
храните, произведени благодарение на 
научни и технологични иновации, 
приложими за 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 
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съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

да се делегира правомощието да приема 
актове съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда целесъобразни консултации 
при подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Il est indispensable de réintroduire le concept de denrées alimentaires destinées à une 
alimentation spécialisée. Cela permettrait de garantir que les normes de sécurité les plus 
strictes en matière de nutrition, de risques microbiologiques, de pesticides, de contaminants, 
de colorants et d'édulcorants s'appliquent à ces produits. Dans l'hypothèse où ces produits ne 
seraient pas intégrés, ils seraient réglementés comme des aliments destinés à la population 
générale et soumis aux critères nutritionnels et de pureté fixés pour la population adulte qui 
ne sont pas toujours adaptés aux enfants âgés de 12 à 36 mois.

Изменение 29
Henri Weber

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 

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

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

Or. fr

Изменение 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 31
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) Целесъобразно е да бъде създаден и 
осъвременяван списък на Съюза на 
витамини, минерали, аминокиселини и 
други вещества, които могат да се 
влагат в храни за кърмачета, преходни 
храни, преработени храни на зърнена 
основа и детски храни, както и храни за 
специални медицински цели, съобразно 
определени критерии, установени в 
настоящия регламент. За 
осъвременяването на този списък на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.
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Or. fr

Изменение 32
Henri Weber

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 34
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Съгласно становището на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове 
(НКВИНЗР) от 19 януари 2009 г. за 
оценка на риска от нанотехнологични 
продукти за момента няма достатъчна 
информация за рисковете, свързани със 
специално създадени наноматериали, и 
съществуващите методи на изпитване 
могат да се окажат недостатъчни, за да 
обхванат всички проблеми, възникващи 
във връзка със специално създадените 
наноматериали. Следователно 
специално създадени наноматериали 
не следва да бъдат включвани в
списъка на Съюза за категориите храни, 
обхванати от настоящия регламент, 
докато Органът не извърши 
съответната оценка.

(21) Съгласно становището на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове 
(НКВИНЗР) от 19 януари 2009 г. за 
оценка на риска от нанотехнологични 
продукти за момента няма достатъчна 
информация за рисковете, свързани със 
специално създадени наноматериали, и 
съществуващите методи на изпитване 
могат да се окажат недостатъчни, за да 
обхванат всички проблеми, възникващи 
във връзка със специално създадените 
наноматериали. Предвид уязвимостта 
на групите от населението, за които 
са предназначени храните, обхванати 
от настоящия регламент 
наноматериалите следва да бъдат 
изключени от списъка на Съюза за 
категориите храни, обхванати от 
настоящия регламент

Or. fr

Изменение 35
Françoise Grossetête
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Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни, 
предназначени за специфична 
хранителна употреба, както и за храни 
за нормална консумация 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) 
№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 
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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, при уточняване 
на визираната публика, понастоящем 
уредени в Регламент № 41/2009, и по 
този начин да гарантира еднакво 
равнище на защита на 
потребителите.

Or. fr

Обосновка

Хората с непоносимост към глутен трябва да се ползват от регулаторна рамка, 
адаптирана към специфичните им нужди.

Изменение 36
Henri Weber

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(26) Към момента обозначенията „без 
глутен“ и „с много ниско съдържание на 
глутен“ могат да се използват за храни, 
предназначени за специална хранителна 
употреба за хората, страдащи от 
непоносимост към глутен, в 
съответствие с правилата, установени в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията относно състава и 
етикетирането на храни, подходящи за 
хора, които имат непоносимост към 
глутен. Освен това обозначението 
„без глутен“ може да бъде използвано 
за обикновени храни и за храни, 
подходящи за хора, страдащи от 
непоносимост към глутен, съгласно 
правилата, установени в член 4 от 
Регламент (ЕО) № 41/2009 на 
Комисията относно състава и 
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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.

етикетирането на храни, подходящи 
за хора, които имат непоносимост 
към глутен, които не позволяват 
употребата на обозначението и „с 
много ниско съдържание на глутен“ за 
тези храни. Тези храни, предназначени 
за специално хранене за хората, 
страдащи от непоносимост към 
глутен биват запазени в настоящия 
регламент, тъй като предоставянето 
на такива безопасни храни за хората, 
страдащи от непоносимост към 
глутен и информирането на хората, 
засегнати от целиакия за 
отсъствието на глутен, е от ключово 
значение за справянето с болестта. В 
съответствие с международния 
стандарт за диетичните храни, 
предназначени за хора, страдащи от 
непоносимост към глутен (CODEX 
STAN 118-1979, преразгледан през 2008 
г.). Ето защо условията за употреба 
на обозначението "без глутен" за 
храните за нормална консумация 
трябва да бъдат запазени в 
Регламент (ЕО) № 41/2009.

Or. fr

Изменение 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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 

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

установени в член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 41/2009 на Комисията относно 
състава и етикетирането на храни, 
подходящи за хора, които имат 
непоносимост към глутен. Освен това 
обозначението „без глутен“ може да 
бъде използвано за обикновени храни и 
за други храни, подходящи за хора, 
страдащи от непоносимост към 
глутен, съгласно правилата, 
установени в член 4 от Регламент 
(ЕО) № 41/2009 на Комисията 
относно състава и етикетирането на 
храни, подходящи за хора, които 
имат непоносимост към глутен, 
които не позволяват употребата на 
обозначението и „с много ниско 
съдържание на глутен“ за тези храни. 
Тези храни, предназначени за 
специално хранене и предназначени 
хората, страдащи от непоносимост 
към глутен трябва да бъдат запазени 
в настоящия регламент, тъй като 
предоставянето на такива безопасни 
храни за хората, страдащи от 
непоносимост към глутен и 
информирането на хората, засегнати 
от целиакия за отсъствието на 
глутен, е от жизненоважно значение 
за справянето с болестта. Това е в 
съответствие с международния 
стандарт за диетичните храни, 
предназначени за хора, страдащи от 
непоносимост към глутен (CODEX 
STAN 1181979, преразгледан през 2008 
г.). Условията за употреба на 
обозначението "без глутен" за 
храните за нормална консумация 
трябва също да бъдат запазени в 
Регламент (ЕО) № 41/2009.

Or. en
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Изменение 38
Takis Hadjigeorgiou

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Следва да се въведе по-строго 
определение за заместителите на 
хранения, тъй като когато се 
използват под лекарско наблюдение, 
те биха могли да се считат за храни 
за специални медицински цели.  
Твърденията, свързани с намаляване 
на телесното тегло, следва да бъдат 
обосновани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Or. en

Изменение 39
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) За да се гарантира високо 
равнище на защита на 
потребителите, на равнище държави 
членки се въвеждат подходящи 
процедури както за здравен контрол, 
така и за контрол на състава преди и
след пускането на пазара.

Or. fr

Изменение 40
António Fernando Correia De Campos
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Необходими са подходящи
преходни мерки, които да дадат
възможност на стопанските субекти от 
хранително-вкусовата промишленост да 
се съобразят с изискванията на 
настоящия регламент.

(29) Комисията предприема 
подходящи мерки, необходими, за да се 
гарантира правната сигурност, 
която се изисква за преминаването 
към настоящия регламент, както и за 
да се даде възможност на стопанските 
субекти от хранително-вкусовата 
промишленост да се съобразят с 
изискванията на настоящия регламент.

Or. pt

Обосновка

Трябва да се избягва възможността нормативните корекции, предвидени в рамките 
на настоящото предложение, да доведат до правна празнота, дори и временно.

Изменение 41
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Целесъобразно да се предвиди 
процедура, която да позволява 
временното пускане на пазара на 
храни, произведени в резултат на 
научни и технологични иновации, за 
да се извлекат практически ползи от 
изследванията за промишлени цели, 
докато се приемат изменения в 
съответната специална директива. 
Въпреки това, с оглед на защитата на 
здравето на потребителя 
разрешението за пускане на пазара 
може да се издава само след 
консултация с Европейския орган за 
безопасност на храните.
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Or. fr

Обосновка

Важно е предприятията от сектора да бъдат насочени по възможно най-добрия 
начин по отношение на стъпките, които трябва да предприемат, за да могат да 
отговорят възможно най-добре на специфичните хранителни потребности на 
уязвимите групи от населението. Това би позволило на тези групи от населението 
бързо да се възползват от съответния напредък в техническото и научното развитие.

Изменение 42
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 29 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) За да се улесни достъпът до 
пазара на стопанските субекти, и по-
специално на малките и средните 
предприятия (МСП), които желаят 
да предлагат на пазара храни, 
произведени в резултат на научни и 
технологични иновации, 
Европейската комисия следва, в 
тясно сътрудничество със 
съответните заинтересовани 
страни, да приеме насоки относно 
процедурата за временно пускане на 
пазара на храни, произведени в 
резултат на научни и технологични 
иновации.

Or. fr

Изменение 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С настоящия регламент се определят 
изисквания за състава на следните 
категории храни, подходящи за 
специализирана хранителна 
употреба, и за информацията за тях:

Or. en

Обосновка

Някои гаранции от съществено значение, които понастоящем се предвиждат в 
Рамковата директива относно диетичните храни (2009/39/ЕО), по-специално що се 
отнася до „храни за лица, които имат непоносимост към глутен“, са били заличени 
от обхвата на предложението за преразглеждане в ущърб на лицата, страдащи от 
целиакия.

Изменение 44
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С настоящия регламент се определят 
изисквания за състава на следните 
категории храни, предвидени за 
специална хранителна употреба, и за 
информацията за тях:

Or. fr

Изменение 45
Henri Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 47
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) млека, предназначени за малки 
деца;

заличава се

Or. en

Обосновка

Напитките на базата на мляко, предназначени за малки деца, са продукти, богати на 
хранителни вещества, специално разработени, за да допринесат за хранителните 
потребности на малки деца на възраст от 12 до 36 месеца. Изключването на тези 
продукти от обхвата на регламента ще доведе до влошаване на мерките за 
безопасност на храните, до получаването на неспецифичен хранителен състав и до 
липсата на хармонизация между различните държави – членки на Съюза. В резултат 
на това тези продукти ще бъдат регулирани като храни за обща хранителна 
употреба и следователно ще подлежат на хранителните критерии и критериите за 
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безопасност, предвидени за възрастното население, които не са подходящи за деца на 
възраст от 12 до 36 месеца. 

Изменение 48
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) млека, предназначени за малки
деца;

заличава се

Or. fr

Обосновка

„Млеката за растеж“, предназначени за малки деца на възраст 1 до 3 години, са 
продукти, специално разработени, за да допринесат за техните хранителни 
потребности и трябва да отговарят на много строги мерки за безопасност на 
храните, по-специално що се отнася до количествата пестицидни остатъци.  
Необходимо е на малките деца на възраст от 1 до 3 години да се осигури 
съществуващото равнище на безопасност на храните, предназначени за кърмачета.

Изменение 49
Henri Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr
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Изменение 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 51
Bendt Bendtsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „продукт в готова опаковка“ 
означава единица, състояща се от 
продукт и отделна опаковка, в която 
посоченият продукт е опакован преди 
продажбата; 

Or. da

 (Вж. формулировката в Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. 
относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно 

определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки)
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Изменение 52
Bendt Bendtsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) „продукт в готова опаковка“ 
означава продукт, поставен в 
опаковка от какъвто и да е характер 
без купувачът да присъства на 
опаковането, а количеството 
продукт, което се съдържа в 
опаковката, е с предварително 
определена стойност и не може да 
бъде променяно без опаковката да 
бъде отворена или да претърпи 
осезаема промяна.

Or. da

(Вж. формулировката в Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. 
относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно 

определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки)

Изменение 53
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

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
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Or. fr

Изменение 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 55
Henri Weber

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 

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

предназначени за лица, които имат 
непоносимост към глутен“, като се 
отчитат техническият и научният 
напредък и съответното развитие в тази 
област в световен мащаб .

Or. fr

Изменение 56
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Контрол

Компетентните национални органи 
трябва да осигурят въвеждането на 
подходяща система за контрол, за да 
се гарантира спазването от страна 
на участниците на пазара на 
изискванията, установени от 
настоящата директива, и на 
здравните стандарти.

Or. fr

Изменение 57
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б
Принцип на предпазливост

Когато след оценка на наличната 
научна информация съществуват 
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разумни основания за загриженост от 
възникване на възможни нежелани 
реакции, но все още съществува 
научна несигурност, могат да бъдат 
приети временни мерки за управление 
на риска, които са необходими за 
гарантиране на висока степен на 
защита на уязвимите категории от 
населението, определени в настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 58
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 59
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Храните, посочени в член 1, 
параграф 1, не могат да съдържат 
никакви вещества в количества, 
застрашаващи здравето на хората, за 
които са предназначени. По-специално 
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те не могат да съдържат 
пестицидни остатъци, нито 
генетично модифицирани организми, 
палмово масло или наноматериали.

Or. fr

Изменение 60
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 61
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Обосновка

Етикетирането на категориите храни, които са предмет на настоящия регламент, и 



AM\889163BG.doc 45/64 PE480.536v01-00

BG

свързаната с тях реклама трябва да се основават на данни, получени съгласно научни 
методи и подложени на оценка и одобрение от страна на независим орган, в 
конкретния случай – Европейския орган за безопасност на храните.

Изменение 62
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 63
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При етикетирането, 
представянето и рекламирането на 
храни за нормална консумация се 
забранява следното:
а) използването на думите „храни за 
специални хранителни цели“ 
самостоятелно или в съчетание с 
други думи за обозначаване на тези 
храни;
б) всички други означения или всяко 
представяне, които биха създали 
впечатлението, че става въпрос за 
един от продуктите, посочени в 
член 1, параграфи 1 и 2.
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Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се запазят разпоредби, подобни на тази в член 2, параграф 2, буква 
б) от настоящата рамкова директива, гарантиращи, че само продукти, които 
съответстват на регламента, могат да бъдат представени като отговарящи на 
специфичните потребности на целевите групи от населението. Целесъобразно е да се 
прави ясно разграничение между храни с хранителни претенции и храни за нормална 
консумация. Единствено храните за нормална консумация, чиито хранителни и 
здравни претенции са били одобрени, следва да могат да бъдат представени като 
подходящи за специфични условия. 

Изменение 64
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всякаква полезна информация или 
препоръки относно категориите 
храни, посочени в член 1, параграф 1, 

4. Разпоредбите на параграф 3 не 
възпрепятстват разпространението 
на всякаква полезна информация или 
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могат да се разпространяват
единствено от квалифицирани лица в 
областта на медицината, храненето и 
фармацията или други 
професионалисти, отговорни за 
майчиното и детското здравеопазване.

препоръки, предназначени единствено
за квалифицирани лица в областта на 
медицината, храненето и фармацията 
или за други професионалисти, 
отговорни за майчиното и детското 
здравеопазване.

Or. en

Изменение 66
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Разпространението на всякаква 
полезна информация или препоръки 
относно категориите храни, посочени в 
член 1, параграф 1, е отговорност
единствено на квалифицирани лица в 
областта на медицината, храненето и 
фармацията или други 
професионалисти, отговорни за 
майчиното и детското здравеопазване, и 
трябва да се основава на научни 
данни, които могат да бъдат 
подложени на независима проверка.

Or. pt

Обосновка

Всички сведения относно тези категории храни, разпространявани пасивно (например 
чрез интернет), трябва да бъдат изготвени от одобрени професионалисти и да се 
основават на подлежащи на проверка научни данни.

Изменение 67
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Съставът на съдържанието и 
опаковките на храните, посочени в 
член 1, параграф 1, трябва да 
гарантира високо равнище на защита 
на групите от населението, за които 
тези храни са предназначени. Те не 
могат да съдържат вещества, 
нарушаващи функциите на 
ендокринната система, като 
например бисфенол-А, или други 
вещества, които могат да бъдат 
вредни за здравето.

Or. fr

Изменение 68
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

За храни, които попадат в обхвата на настоящия регламент, се изисква предоставяне 
на съществена допълнителна информация, за да се гарантира безопасната им 
употреба.  От особено значение е това, безопасни и одобрени продукти, обхванати от 
настоящия регламент, да могат да бъдат своевременно пускани на пазара. Като се 
има предвид, че продуктите, които понастоящем се предлагат на пазара, изпълняват 
критериите за безопасност на храните, определени за малки деца, тези разпоредби 
следва да се запазят до представянето на становището на ЕОБХ, за да продължи да 
се осигурява високо равнище на безопасност, подходящо за тази уязвима 
потребителска група.

Изменение 69
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 70
Henri Weber

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

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

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

Or. fr

Изменение 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 72
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 73
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) специални изисквания относно 
употребата на пестициди в
селскостопански продукти, 
предназначени за производство на 
такива храни, или относно остатъци 
от пестициди в тях;

б) идентификацията на веществата, 
които трябва да бъдат забранени в 
производството на селскостопански 
продукти, предназначени за 
производство на такива храни, в 
окончателния състав на тези храни, 
както и в състава на тяхната 
опаковка;

Or. fr

Изменение 74
Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) специфични ограничения на 
състава на опаковките на храните, 
посочени в член 1, параграф 1;   

Or. en

Обосновка

Комисията следва да бъде оправомощена да контролира или да забранява в състава на 
опаковките на храни за кърмачета и малки деца всички вещества, които могат да 
повлияят на продукта преди неговата консумация, като например използването на 
бисфенол-А в покритието на метални консервени кутии, предназначени да съдържат 
храни за кърмачета, който може да замърси посочените храни.     

Изменение 75
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дерогациите от минималния 
размер на шрифта поради 
допълнителни специфични 
изисквания относно задължителната 
информация, която трябва да бъде 
предоставена върху етикетите на 
определени храни, посочени в член 1, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
и други изисквания за четливост, 
определени в член 13, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
за предоставянето на информация за 
храните на потребителите;

Or. en
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Обосновка

Специфичните разпоредби за етикетиране, приложими към тези групи продукти, ще 
бъдат преразгледани и преработени под формата на делегиране актове.  
Целесъобразно е на този етап да се разгледат специфичните потребности на 
потребителите по отношение на информацията и изискванията за четливост, 
приложими към тези продукти, което може да наложи дерогация от минималния 
размер на шрифта и някои други критерии за четливост, установени за храните за 
обща консумация.

Изменение 76
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Il convient de fournir, pour les aliments couverts par le présent règlement, des informations 
substantielles supplémentaires par rapport aux exigences en matière d’étiquetage applicables 
aux aliments destinés à la population générale, ce afin de garantir leur utilisation en toute 
sécurité.  Les exigences spécifiques d’étiquetage applicables à ces catégories de produits 
feront l’objet d’une révision et d’une refonte sous forme d’actes délégués.  Il convient, à ce 
stade, d’examiner les besoins spécifiques des consommateurs en termes d'informations et les 
exigences de lisibilité applicables à ces produits. Il est possible qu'il soit nécessaire, à cet 
égard, de déroger aux exigences de taille de police minimale et à d’autres critères de lisibilité 
établis pour les aliments destinés à la population générale.

Изменение 77
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква e a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

За храни, които попадат в обхвата на настоящия регламент, се изисква предоставяне 
на значителна допълнителна информация към тази, изисквана от разпоредбите за 
етикетиране на храни за обща хранителна употреба, за да се гарантира безопасната 
им употреба.  

Изменение 78
Michèle Rivasi

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,
резултатите от нови оценки на 
риска, а също така спазвайки 
принципа на предпазливост,
Комисията осъвременява делегираните 
регламенти, посочени в параграф 2, в 
съответствие с разпоредбите на член 15.

Or. fr

Изменение 79
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед бързото пускане на пазара на 
храните, предназначени за 
специфична хранителна употреба и 
получени в резултат от научно-
техническия прогрес Комисията, след 
консултация с Европейския орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ), 
може да разреши пускането на пазара 
за срок от две години на храни, които 
не са в съответствие с правилата за 
състава, предвидени в настоящия 
регламент и в делегираните 
регламенти, приложими към групите 
хранителни продукти, предназначени 
за специфична хранителна употреба, 
посочени в член 1, параграф 1. Тези 
мерки се приемат в съответствие с 
посочената в член 15 процедура за 
делегиране.

Or. fr

Обосновка

От съществено значение е да въведе отново клаузата за иновации, предвидена в 
Директива 2009/39/ЕО относно храни, предназначени за специфична хранителна 
употреба. Понастоящем тази процедура се използва рядко и трябва да бъде улеснена, 
така че потребителите да могат бързо да се възползват от подходящи продукти.

Изменение 80
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Идентификацията на посочените 
в параграф 2, буква б) вещества, 
които трябва да бъдат забранени, 
може да стане по инициатива на 
Комисията или по искане на държава 
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членка.

Or. fr

Изменение 81
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Млека, предназначени за малки деца

Преди края на преходния период, 
определен в член 18, параграф 1, 
Комисията, след консултация с 
Европейския орган за безопасност на 
храните, представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно желателността на 
специални разпоредби относно 
състава и етикетирането на 
напитките на базата на мляко, 
предназначени за малки деца, 
придружен, ако е необходимо, от 
законодателно предложение.

Or. fr

Обосновка

За да продължи да се осигурява високо равнище на защита на една група от особено 
уязвими потребители, би било полезно да се получи научното становище на ЕОБХ 
относно желателността на това, да се включат специални разпоредби относно 
етикетирането и състава на тези млека в делегираните актове на Комисията.

Изменение 82
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) въз основа на наличните научни 
доказателства не представляват заплаха 
за здравето на потребителите; и

a) въз основа на наличните научни 
доказателства не представляват заплаха
и имат доказан благоприятен ефект
за здравето на потребителите;

Or. fr

Изменение 83
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Не по-късно от [2 години от датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията определя и 
впоследствие осъвременява с
делегирани актове в съответствие с 
член 15 списък на Съюза на 
допустимите вещества, които отговарят 
на условията, посочени в параграф 1.
Вписването за дадено вещество в 
списъка на Съюза съдържа 
спецификация на веществото и по 
целесъобразност определя условията за 
употребата му и приложимите критерии 
за чистота.

Or. fr



PE480.536v01-00 58/64 AM\889163BG.doc

BG

Изменение 84
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 85
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато дадено вещество вече е 
включено в списъка на Съюза и 
настъпи съществена промяна в 
методите на производство или в 

заличава се
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големината на частиците му, 
например заради използването на 
нанотехнологии, веществото, 
произведено с такива нови методи, се 
счита за различно вещество и 
списъкът на Съюза трябва да бъде 
съответно изменен, преди то да 
може да бъде пуснато на пазара на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 86
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 3 и член 10 
от настоящия регламент, се извършва за
неопределен срок, считано от (*) [(*) 
датата на влизане в сила на основния 
законодателен акт или друга 
определена от законодателя дата].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 3 и член 10 
от настоящия регламент, се извършва за 
срок от 5 години, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент. Комисията изготвя 
доклад относно делегираните 
правомощия най-късно 6 месеца преди 
изтичането на 5-годишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. ro

Изменение 87
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 3 и член 10
от настоящия регламент, се извършва за
неопределен срок, считано от (*) [(*)
датата на влизане в сила на основния 
законодателен акт или друга определена 
от законодателя дата].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 10 и член 11 от 
настоящия регламент, се извършва за 
срок от 5 години, считано от [датата на 
влизане в сила на основния 
законодателен акт или друга определена 
от законодателя дата].

Or. fr

Изменение 88
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. До края на преходния период, 
определен в член 18, параграф 1, 
Комисията, след консултация с 
Европейския орган за безопасност на 
храните, представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно желателността на 
специални разпоредби относно 
състава и етикетирането на 
напитките на базата на мляко, 
предназначени за малки деца, във 
връзка с хранителните потребности, 
начина на консумация, хранителния 
прием и равнищата на излагане на 
замърсители и пестициди на малките 
деца, като се вземат предвид 
различните законодателни норми, 
които се прилагат за храните за обща 
хранителна употреба и за храните, 
предназначени за кърмачета и малки 
деца.    Предвид заключенията от 
този доклад Комисията:
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а) или решава, че не са необходими 
специални разпоредби относно 
състава и етикетирането на 
напитките на базата на мляко, 
предназначени за малки деца;
б) или представя, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 114 
от ДФЕС, подходящи предложения за 
изменение на настоящия регламент и 
изменя съответните делегирани 
актове, за да включи въпросните 
специални разпоредби, съгласно 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Напитки на базата на мляко, предназначени за малки деца, понастоящем се предлагат 
на европейския пазар съгласно разпоредбите на Рамкова директива 2009/39/EО. 
Въпреки това не съществува консенсус между държавите – членки на Съюза, относно
начина, по който тези продукти следва да бъдат уредени. Съответно, за да продължи 
да се осигурява високо равнище на защита на една група от особено уязвими 
потребители, би било полезно да се получи научното становище на ЕОБХ относно 
желателността на това, да се включат специални разпоредби относно състава и 
етикетирането на тези продукти в делегираните актове на Комисията. 

Изменение 89
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, 
параграф 3 и член 10 от настоящия 
регламент, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 2 
месеца, след като са получили 
нотификация за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
10 от настоящия регламент, влиза в сила 
само ако Европейският парламент или 
Съветът не са повдигнали възражение в 
срок от 2 месеца, след като са получили 
нотификация за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този период се удължава с 
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възражения. Този период се удължава с 
2 месеца по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

2 месеца по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. fr

Изменение 90
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 92
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a
Изменение на Регламент (ЕС) № 

1169/2011
В член 36, параграф 3 от Регламент 
(ЕС) № 1169/2011 се добавя следната 
буква:
„аа) информация относно липсата 
или намаленото наличие в храните на 
вещества, които могат да причинят 
непоносимост, като например 
глутен;“ 

Or. fr

Обосновка

Лицата, които имат непоносимост към глутен, трябва да могат да се възползват от 
нормативна рамка, адаптирана към специфичните им потребности.

Изменение 93
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 18 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18б
Храни, предназначени за употреба при 

подлагане на интензивно мускулно 
натоварване

Най-късно до 1 юли 2015 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
необходимостта от хармонизиране 
на правилата относно състава и 
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етикетирането на храните, 
предназначени за употреба при 
подлагане на интензивно мускулно 
натоварване. Комисията може да 
придружи този доклад с предложения 
за изменение на съответните 
законодателни разпоредби на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Европейската комисия ще трябва да представи доклад относно  необходимостта от 
хармонизиране на разпоредбите относно състава и етикетирането на храните, 
предназначени за употреба при подлагане на интензивно мускулно натоварване, 
предвид нуждата от защита на потребителите или функционирането на вътрешния 
пазар.

Изменение 94
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат критериите 
относно някои равнища на 
замърсители, определени в Регламент 
(ЕО) № 1881/2006, микробиологичните 
критерии, определени в Регламент 
(ЕО) № 2073/2005, се прилагат за 
напитките на базата на мляко, 
предназначени за малки деца, които 
понастоящем се предлагат на пазара, 
по време на преходния период, посочен 
в параграф 1.

Or. en


