
PA\883552BG.doc PE475.941v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2011/0156(COD)

29.11.2011

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по външни работи

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и 
храните за специални медицински цели
(COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))

Докладчик по становище: Hannu Takkula



PE475.941v01-00 2/9 PA\883552BG.doc

BG

PA_Legam



PA\883552BG.doc 3/9 PE475.941v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въпросът за храните, предназначени за лицата със специфични хранителни 
потребности (наричани по-долу „храни, предназначени за специфична хранителна 
употреба (ХПСХУ)“) е приоритетна област в законодателството на Европейския съюз, 
отразявайки отчетливо изразеното пазарно търсене на сигурни доставки на 
здравословни храни. Някога пазарна ниша, секторът на ХПСХУ се разрасна значително 
през последните години, което доведе до липса на яснота при опитите да се направи 
разлика между общите храни и храните, предназначени за специфични групи хора. 
Тези промени са взети предвид в предложената законодателна рамка и следователно 
докладчикът по становище силно подкрепя целите на предложението.

Общи бележки
Въпреки някои предходни опити за хармонизация, между националните 
законодателства все още съществуват големи разлики по отношение на ХПСХУ. Тези 
разлики създават пречки за свободното движение на стоки, ненужна регулаторна 
тежест за дружествата, който извършват дейност в хранителния сектор, и в крайна 
сметка, затрудняват функционирането на вътрешния пазар. 
Докладчикът по становище счита, че сходните продукти трябва да се третират по един 
и същ начин на цялата територия на ЕС, като се осигуряват подходяща информация за 
потребителите и условия за свободно движение на стоките и равнопоставената им 
конкуренция. Правилата, които вече са непотребни, противоречиви и потенциално 
конфликтни, трябва да бъдат отменени и трябва да се гарантира защитата на най-
уязвимите групи от населението и лицата със специални хранителни потребности. Ето 
защо трябва да се приветства предложението на Комисията за обща правна система за 
ХПСХУ като сериозна стъпка към подобряване на безопасността и яснотата за 
потребителите и производителите.

Докладчикът по становище счита, че е изключително важно всички храни, 
предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели да 
бъдат обхванати от задълбочен и стандартизиран процес на издаване на предварително 
разрешение. С цел осигуряване на безопасност и ефикасност, това трябва да е задача на 
независим орган въз основа на актуални научни данни (и изследвания).
Настоящото предложение съсредоточава отговорностите във връзка с процедурите по 
уведомяване и издаване на разрешение относно ХПСХУ в ръцете на Европейската 
комисия, което ще премахне няколко съществуващи пазарни бариери. В този контекст 
докладчикът по становище приветства въвеждането на „списък на Съюза на 
разрешените вещества“ (член 11), който обединява съществуващите (три различни) 
списъци в един списък, като така се създава по-голяма яснота в тази конкретна област. 
С цел да се гарантира гладък преходен процес, докладчикът по становище призовава 
Комисията своевременно да създаде и редовно да актуализира списъка, както и за по-
рационализиран процес на вписване в този списък (както се посочва в член 11, 
параграф 3).  

Аспекти, свързани с научните изследвания и иновациите
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Докладчикът по становище счита, че подобряването на законодателството на ЕС в 
областта на храните за специални цели трябва да бъде допълнено от инвестиции в 
научните изследвания и иновациите, тъй като те също ще доведат до развитието на 
нови и по-добри практики, продукти и процеси. В този контекст докладчикът по 
становище обръща внимание също и на факта, че свързаните със здравето и 
безопасността аспекти на храните са включени в главата за продоволствената 
сигурност в програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Съюза, 
както и че трябва силно да се подкрепят по-нататъшните усилия за взаимосвързаните 
дейности в областта на научните изследвания и иновациите в сектора на ХПСХУ. 
Правните промени, съдържащи се в предложението на Комисията, като например 
изключването на храните за диабетици, храните с ниско съдържание на глутен и 
храните за спортисти, както и въвеждането на списък на Съюза не следва при никакви 
обстоятелства да възпрепятстват иновациите. В същото време, тъй като научните 
познания в сектора на ХПСХУ продължават да се увеличават, трябва да се поддържат 
гъвкави процедури с цел насърчаването на допълнителни изследвания и иновации в 
тези области.

Малки и средни предприятия (МСП)
Докладчикът по становище желае да се гарантира, че всякакви промени в 
законодателния режим на управление на храните, обхванати понастоящем от рамковата 
директива относно ХПСХУ, не оказват несъразмерно отражение върху МСП, нито 
намаляват прозрачността и/или налагат излишна тежест върху стопанските субекти от 
хранително-вкусовата промишленост. Настоящите данни сочат, че секторът на ХПСХУ 
е доминиран от МСП, и че той е отбелязал значителен растеж през последните години. 
Докладчикът по становище изразява безпокойство относно съществуващите огромни 
различия в законодателната тежест между държавите-членки и счита, че 
рационализираното законодателство в съчетание с мерки за опростяване ще бъдат от 
полза за целия пазарен сегмент. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Важно е съставките, които се 
използват за производство на 
категориите храни, обхванати от 

(17) Важно е съставките, които се 
използват за производство на 
категориите храни, обхванати от 
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настоящия регламент, да задоволяват 
хранителните потребности на хората, за 
които са предназначени, да са 
подходящи за тях и да притежават 
хранителна стойност, установена въз 
основа на общоприети научни данни. 
Тази стойност трябва да се доказва чрез 
систематичен преглед на наличните 
научни данни.

настоящия регламент, да задоволяват 
хранителните потребности на хората, за 
които са предназначени, да са 
подходящи за тях и да притежават 
хранителна стойност, установена въз 
основа на общоприети научни данни. 
Тази стойност трябва да се доказва чрез 
систематичен и независим преглед на 
наличните научни данни.

Or. en

Обосновка

Научните данни относно хранителната стойност на храните за специални цели 
трябва да бъдат не само систематични, но и основани на независима оценка, за да се 
гарантира високата им надеждност и приемането им от широката общественост.

Изменение 2

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 

(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 



PE475.941v01-00 6/9 PA\883552BG.doc

BG

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.

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. Следва също 
така да се гарантира ясна и бърза 
процедура, надлежно отчитаща 
защитата на здравето на 
потребителите, за да се даде 
възможност за бързото пускане на 
пазара на храните, получени в 
резултат на научни и технологични 
иновации.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове, съгласно определението в съображение 19, следва, наред с 
другото, да гарантират, че храните, получени в резултат на научни и технологични 
иновации, могат да бъдат пуснати навременно на пазара след ясна и бърза процедура.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Необходими са подходящи 
преходни мерки, които да дадат 
възможност на стопанските субекти 

(29) Необходими са подходящи 
преходни мерки, както и подкрепа и 
актуална информация за 
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от хранително-вкусовата 
промишленост да се съобразят с 
изискванията на настоящия регламент.

стопанските субекти от 
хранително-вкусовата 
промишленост, които да им дадат 
възможност да се съобразят с 
изискванията на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Подходящите преходни мерки трябва да бъдат придружени от подходяща подкрепа и 
актуална информация за стопанските субекти от хранително-вкусовата 
промишленост, които да им дадат възможност да се съобразят с изискванията на 
настоящия регламент.

Изменение 4

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 и 
независимо оценени научни данни.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 1.

Изменение 5

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 

3. Етикетирането, представянето и 
рекламата на храните, посочени в 
член 1, параграф 1, не трябва да бъдат 
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информация за потребителите. подвеждащи, а:.
а) предоставят достатъчна 
информация за потребителите; 
както и
б) се основават на препоръките на 
независими лица, притежаващи 
квалификации в областта на 
медицината, храненето или
фармацията, като отчитат 
специфичните потребности на 
лицата, за които са предназначени.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 6.

Изменение 6

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. Посочените в параграф 3 
изисквания не възпрепятстват 
разпространението на всякаква 
полезна информация или препоръки 
относно категориите храни, посочени в 
член 1, параграф 1, предназначени 
единствено за квалифицирани лица в 
областта на медицината, храненето и 
фармацията или други 
професионалисти, отговорни за 
майчиното и детското здравеопазване.

Or. en

Обосновка

Настоящите разпоредби в член 9, параграф 4, са ненужни и подвеждащи. 
Необосновано е разпространението на полезна информация да се ограничава 
единствено до определени категории квалифицирани лица. Докладчикът по становище 
предлага вместо това изискванията относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните в член 9, параграф 3, да бъдат допълнени с препоръките на 
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независими квалифицирани лица. Това не възпрепятства разпространението на 
всякаква полезна информация или препоръки, предназначени единствено за 
съответните лица или други професионалисти, отговорни за майчиното и детското 
здравеопазване.


