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15.10.2020 A8-0198/256

Изменение 256
Ан Сандер
от името на групата EPP
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Ерик Андрийо
от името на групата S&D

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) За да се постигне по-добро 
управление на почвите в лозарството, 
следва да се разреши удължаване на 
срока на разрешенията за 
презасаждане от три на шест години, 
какъвто беше случаят с предишния 
регламент относно правата на 
презасаждане. Забавянето на 
използването на разрешението за 
презасаждане би могло да има 
положително въздействие върху 
околната среда, тъй като на почвата 
може да се даде почивка и вместо да 
се прибягва до химически вещества, 
естествените процеси биха могли да 
елиминират бактериите и вирусите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се постигне по-добро управление на почвите в 
лозарството чрез удължаване на срока на разрешенията за презасаждане от три на 
осем години, какъвто беше случаят с предишния регламент относно правата на 
презасаждане. Забавянето на използването на разрешението за презасаждане би 
могло да има положително въздействие върху околната среда, тъй като на почвата 
може да се даде почивка и бактериите и вирусите биха могли да се елиминират, 
вместо да се прибягва до химически вещества.
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15.10.2020 A8-0198/257

Изменение 257
Ан Сандер
от името на групата EPP
Жереми Десерл
от името на групата Renew

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 – параграф 3

Текст в сила Изменение

ба) В член 23 параграф 3 се заменя 
със следното:

3. Държавите членки, които желаят да 
участват в схемата за помощ, 
определена съгласно параграф 1, 
(„схема за училищата“) и искат 
съответна помощ от Съюза, дават 
приоритет, предвид националните 
обстоятелства, на предлагането на 
продукти от едната или двете от 
следните групи:

„3. Държавите членки, които желаят да 
участват в схемата за помощ, 
определена съгласно параграф 1 („схема 
за училищата“), и искат съответна 
помощ от Съюза, осигуряват, предвид 
националните обстоятелства, 
предлагането на продукти от едната или 
двете от следните групи:

а) плодове и зеленчуци и пресни 
продукти от банановия сектор;

а) за плодовете и зеленчуците:

б) мляко за пиене със и без съдържание 
на лактоза в него.

i) приоритетно плодове и зеленчуци и 
пресни продукти от банановия сектор;

ii) продукти от преработени плодове 
и зеленчуци;
б) за млякото и млечните продукти:
i) мляко за пиене със и без съдържание 
на лактоза в него.

ii) сирена, извара, кисело мляко и други 
ферментирали или подкиселени 
млечни продукти без добавени 
ароматизатори, плодове, ядки или 
какао.“
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да опрости прилагането на схемата за училищата 
за плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в държавите членки, което да им 
позволи да насърчат децата да открият разнообразието на европейските 
селскостопански и хранителни продукти и/или да отговорят на специфичните 
хранителни потребности на децата на тяхната територия.
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15.10.2020 A8-0198/258

Изменение 258
Ан Сандер
от името на групата PPE

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 – параграф 4

Текст в сила Изменение

бб) В член 23 параграф 4 се 
заличава.

4. Без да се засяга параграф 3, за да 
насърчат потреблението на 
определени продукти и/или в отговор 
на специфични хранителни нужди на 
децата на своята територия, 
държавите членки могат да 
предвидят предлагането на продукти 
от една или двете от следните групи:

""

а) продукти от преработени плодове 
и зеленчуци в допълнение към 
продуктите, посочени в параграф 3, 
буква а);

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Обосновка

Настоящото изменение има само техническо естество и е свързано с изменението, 
внесено относно член 23, параграф 3. То има за цел да опрости прилагането на 
схемата за училищата за плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в държавите 
членки, което да им позволи да насърчат децата да открият разнообразието на 
европейските селскостопански и хранителни продукти и/или да отговорят на 
специфичните хранителни потребности на децата на тяхната територия.
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15.10.2020 A8-0198/259

Изменение 259
Ан Сандер
от името на групата EPP
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Ерик Андрийо
от името на групата S&D

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) В член 23 се вмъква 
параграф 8a:
8а. Когато това е обосновано от 
техните национални органи, 
отговарящи за здравето и храненето, 
държавите членки могат да 
предвидят в националната си 
стратегия, че продуктите, посочени в 
параграфи 3 и 5 от настоящия член, 
се разпространяват в училищата 
едновременно с обичайното хранене в 
училищата.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да опрости прилагането на схемата за училищата 
за плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в държавите членки, което да им 
позволи да разпределят допустимите селскостопански и хранителни продукти по 
време на хранене, ако това е обосновано от техните национални органи в областта на 
здравето и храните.
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15.10.2020 A8-0198/260

Изменение 260
Ан Сандер
от името на групата EPP
Жереми Десерл
от името на групата Renew

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 – параграф 11

Текст в сила Изменение

бг) В член 23 параграф 11 се заменя 
със следното:

11. Държавите членки избират 
продуктите, които да бъдат предлагани 
или да бъдат включени в съпътстващите 
образователни мерки, въз основа на 
обективни критерии, които включват 
едно или повече от следното: 
съображения за опазване на здравето и 
околната среда, сезонност, разнообразие 
и наличие на местна или регионална 
продукция, като се дава приоритет на 
продуктите с произход от Съюза, 
доколкото това е практически 
осъществимо. Държавите членки могат 
да насърчават по-специално местното 
или регионално закупуване, 
биологичните продукти, късите вериги 
на доставки или ползите за околната 
среда и, ако е подходящо, продуктите, 
признати в рамките на установените в 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 схеми за 
качество.

„11. Държавите членки избират 
продуктите, които да бъдат предлагани 
или да бъдат включени в съпътстващите 
образователни мерки, въз основа на 
обективни критерии, които включват 
едно или повече от следното: 
съображения за опазване на здравето и 
околната среда, сезонност, разнообразие 
и наличие на местна или регионална 
продукция, като се дава приоритет на 
продуктите с произход от Съюза, 
доколкото това е практически 
осъществимо. Държавите членки могат 
да насърчават по-специално местното 
или регионално закупуване, 
биологичните продукти, късите вериги 
на доставки или ползите за околната 
среда, включително устойчивите 
опаковки, и ако е подходящо, 
продуктите, признати в рамките на 
установените в Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 схеми за качество.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN#tocId33)
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Обосновка

Настоящото изменение има за цел да насърчи използването на устойчиви опаковки за 
продуктите, разпространявани по тази програма.
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15.10.2020 A8-0198/261

Изменение 261
Ан Сандер
от името на групата EPP
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Ерик Андрийо
от името на групата S&D

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 62 – параграф 3

Текст в сила Изменение

(4а) Член 62, параграф 3 се заменя 
със следното:

3. Разрешенията по параграф 1 са 
валидни за срок от три години, считано 
от датата на издаването им. Когато 
даден производител не е използвал 
даденото му разрешение през срока на 
валидност, той подлежи на 
административни санкции, съгласно 
определеното в член 89, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013.

„3. Разрешенията по параграф 1 са 
валидни за срок от три години, считано 
от датата на издаването им. Когато 
даден производител не е използвал 
даденото му разрешение през срока на 
валидност, той подлежи на 
административни санкции, съгласно 
определеното в член 89, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013. 
Държавите членки могат обаче да 
решат, че разрешенията по 
параграф 66 са валидни за срок от 
шест години, считано от датата на 
издаването им.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се постигне по-добро управление на почвите в 
лозарството чрез удължаване на срока на разрешенията за презасаждане от три на 
осем години, какъвто беше случаят с предишния регламент относно правата на 
презасаждане. Забавянето на използването на разрешението за презасаждане би 
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могло да има положително въздействие върху околната среда, тъй като на почвата 
може да се даде почивка и бактериите и вирусите биха могли да се елиминират, 
вместо да се прибягва до химически вещества.
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15.10.2020 A8-0198/262

Изменение 262
Ан Сандер
от името на групата EPP

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 78

Текст в сила Изменение

(5а) Член 78 се заменя със следното:
1. В допълнение към приложимите 
пазарни стандарти и където е уместно, 
определенията, наименованията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII, се прилагат за 
следните сектори или продукти:

„1. В допълнение към приложимите 
пазарни стандарти и където е уместно, 
определенията, наименованията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII, се прилагат за 
следните сектори или продукти:

а) говеждо и телешко месо; а) говеждо и телешко месо;

б) вино; б) вино;

в) мляко и млечни продукти, 
предназначени за консумация от човека;

в) мляко и млечни продукти, 
предназначени за консумация от човека;

г) птиче месо; г) птиче месо;

д) яйца; д) яйца;

е) мазнини за мазане, предназначени за 
консумация от човека; както и

е) мазнини за мазане, предназначени за 
консумация от човека;

ж) маслиново масло и трапезни 
маслини.

ж) маслиново масло и трапезни 
маслини;

2. Определенията, наименованията или 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII, могат да се използват 
в Съюза единствено за предлагането на 
пазара на продукт, който отговаря на 
съответните изисквания, посочени в 
това приложение.

з) свинско месо;

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 227 

и) овче месо;
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относно измененията, дерогациите или 
изключенията от определенията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII. Тези делегирани 
актове са стриктно ограничени до 
доказани нужди, произтичащи от 
променящите се изисквания на 
потребителите, техническия прогрес или 
необходимостта от продуктови 
иновации.

4. С цел да се гарантира, че операторите 
и държавите членки ясно и точно 
разбират определенията и търговските 
наименования, предвидени в 
приложение VII, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
227 относно правилата за тяхното 
уточняване и прилагане.

й) козе месо;

5. За да бъдат взети предвид 
очакванията на потребителите и 
развитието на пазара на млечни 
продукти, на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 227, да 
определи млечните продукти по 
отношение на които трябва да се 
посочват животинските видове, от които 
произхожда млякото, в случай че са 
различни от едър рогат добитък, и да 
установи необходимите правила.

к) конско месо и

л) заешко месо.

2. Определенията, наименованията или 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII, могат да се използват 
в Съюза единствено за предлагането на 
пазара и рекламирането на продукт, 
който отговаря на съответните 
изисквания, посочени в това 
приложение. В приложение VII може 
да се предвидят условията, при които 
тези наименования или търговски 
наименования, по времето на 
предлагането им на пазара или 
рекламирането им, ще са защитени 
срещу търговска употреба, 
злоупотреба, злоупотреба, имитация 
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или пораждащо  асоциации 
пресъздаване.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 227 
относно измененията, дерогациите или 
изключенията от определенията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII, освен предвидените 
в част Іа. Тези делегирани актове са 
стриктно ограничени до доказани 
нужди, произтичащи от променящите се 
изисквания на потребителите, 
техническия прогрес или 
необходимостта от продуктови 
иновации.

4. С цел да се гарантира, че операторите 
и държавите членки ясно и точно 
разбират определенията и търговските 
наименования, предвидени в 
приложение VII, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
227 относно правилата за тяхното 
уточняване и прилагане.

4a. За да се гарантира прозрачност на 
пазара, да се отговори на очакванията 
на потребителите и да се вземе 
предвид развитието на пазара на 
месо, на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 227 за 
допълване на част Ia от 
приложение VII чрез уточняване на 
търговските наименования и 
описания на месо, месни разфасовки и 
месни продукти, запазени 
изключително за ядивните части на 
животните и за продукти, 
съдържащи месо, в съответствие с 
правилата, предвидени в посочената 
част от приложение VII.
5. За да бъдат взети предвид 
очакванията на потребителите и 
развитието на пазара на млечни 
продукти, на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
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актове в съответствие с член 227, да 
определи млечните продукти по 
отношение на които трябва да се 
посочват животинските видове, от които 
произхожда млякото, в случай че са 
различни от едър рогат добитък, и да 
установи необходимите правила.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Обосновка

Настоящото изменение цели да се разшири обхватът на стандартите за пускане на 
пазара (определения, наименования и търговски наименования) и да се оправомощи 
Комисията, като й се даде възможността да приема делегирани актове за допълване 
на част Ia от приложение VII чрез уточняване на търговските наименования и 
описания на месо, месни разфасовки и месни продукти, запазени изключително за 
ядивните части на животните и за продукти, съдържащи месо, в съответствие с 
правилата, предвидени в посочената част от приложение VII.
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Изменение 263
Ан Сандер
от името на групата EPP
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Ерик Андрийо
от името на групата S&D

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 103

Текст в сила Изменение

(14а) Член 103 се заменя със 
следното:

1. Защитено наименование за произход 
и защитено географско указание може 
да се използва от всеки оператор, 
предлагащ на пазара вино, което е било 
произведено в съответствие със 
съответната спецификация на продукта.

„1. Защитено наименование за произход 
и защитено географско указание може 
да се използва от всеки оператор, 
предлагащ на пазара вино, което е било 
произведено в съответствие със 
съответната спецификация на продукта.

2. Защитено наименование за произход 
и защитено географско указание, както 
и виното, използващо това защитено 
наименование в съответствие със 
спецификацията на продукта, се ползват 
с правна закрила срещу:

2. Защитено наименование за произход 
и защитено географско указание, както 
и виното, използващо това защитено 
наименование в съответствие със 
спецификацията на продукта, се ползват 
с правна закрила срещу:

а) всяка пряка или непряка търговска 
употреба на това защитено 
наименование:

а) всяка пряка или непряка търговска 
употреба на това защитено 
наименование:

i) от сходни продукти, за които не е 
спазена спецификацията на продукта на 
защитеното наименование; или

i) от сходни продукти, за които не е 
спазена спецификацията на продукта на 
защитеното наименование; или

ii) доколкото при такава употреба се 
експлоатира репутацията на 
наименованието за произход или 
географското указание;

ii) доколкото при такава употреба се 
експлоатира, отслабва или размива 
репутацията на наименованието за 
произход или географското указание, 
включително когато дадено 
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регистрирано наименование се 
използва като съставка;

(б) всякаква злоупотреба, имитация или 
позоваване, дори ако е посочен 
истинският произход на продукта или 
услугата или ако защитеното 
наименование е преведено, 
транскрибирано, транслитерирано или 
придружено от израз като „стил“, „тип“, 
„метод“, „както е произведено в“, 
„имитация“, „с аромат на“, „като“ или 
друг подобен израз;

(б) всякаква злоупотреба, имитация или 
позоваване, дори ако е посочен 
истинският произход на продукта или 
услугата или ако защитеното 
наименование е преведено, 
транскрибирано, транслитерирано или 
придружено от израз като „стил“, „тип“, 
„метод“, „както е произведено в“, 
„имитация“, „с аромат на“, „като“ или 
друг подобен израз, включително 
когато тези регистрирани 
наименования се използват като 
съставки;

в) всяко друго невярно или въвеждащо в 
заблуждение означение на мястото, 
откъдето идва продуктът, произхода, 
естеството или основни свойства на 
продукта, върху вътрешната или 
външната опаковка, рекламни 
материали или документи, свързани със 
съответния лозаро-винарски продукт, 
както и опаковането на продукта в 
контейнер по начин, който може да 
създаде невярна представа за неговия 
произход;

в) всяко друго невярно или въвеждащо в 
заблуждение означение на мястото, 
откъдето идва продуктът, произхода, 
естеството или основни свойства на 
продукта, върху вътрешната или 
външната опаковка, рекламни 
материали или документи, свързани със 
съответния лозаро-винарски продукт, 
както и опаковането на продукта в 
контейнер по начин, който може да 
създаде невярна представа за неговия 
произход;

г) всяка друга практика, която би могла 
да въведе в заблуждение потребителите 
относно истинския произход на 
продукта.

г) всяка друга практика, която би могла 
да въведе в заблуждение потребителите 
относно истинския произход на 
продукта.

3. Защитените наименования за 
произход и защитените географски 
указания не стават родови в Съюза по 
смисъла на член 101, параграф 1.

га) всяко недобросъвестно посочване 
на име на домейн, което е сходно със 
защитено наименование или може да 
бъде объркано изцяло или частично с 
такова защитено наименование.
3. Защитените наименования за 
произход и защитените географски 
указания не стават родови в Съюза по 
смисъла на член 101, параграф 1.

3а. Защитата по параграф 2 се 
прилага и по отношение на стоките, 
които се въвеждат на митническата 
територия на Съюза, без да бъдат 
освобождавани за свободно обращение 
в рамките на митническата 



AM\1215874BG.docx PE658.378v01-00

BG Единство в многообразието BG

територия на Съюза, и по отношение 
на стоките, продавани чрез средства 
за електронна търговия в Съюза.
3б. Когато географският район на 
вино със защитено наименование за 
произход е обхванат от друго 
защитено наименование за произход, 
чийто географски район е по-голям, 
държавите членки могат да 
определят условията, при които 
въпросните вина могат да се ползват 
от това друго защитено 
наименование за произход. Тези 
условия трябва да бъдат включени в 
продуктовите спецификации на 
съответните вина.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Обосновка

Това изменение има за цел да въведе регулаторни норми за практика, при която вина 
със ЗНП и ЗГУ, чийто географски район е обхванат от по-голям географски район на 
друго ЗНП или ЗГУ, могат да се възползват от другото ЗНП или ЗГУ или да бъдат 
смесени с вина от тези ЗНП или ЗГУ. Държавите членки следва да определят 
условията, при които тази практика е разрешена. Тези условия трябва да бъдат 
включени в продуктовите спецификации на съответните вина.
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Изменение 264
Ан Сандер
от името на групата EPP

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VІI – част І a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) В приложение VII се вмъква 
нова част Ia:
ЧАСТ Іа: Месо, месни продукти и 
месни заготовки
I. Определения
За целите на тази част от 
настоящото приложение „месо“ 
означава ядливите части на 
животните, посочени в приложение I 
точки 1.2 – 1.8 от Регламент (ЕС) 
№ 853/2004, включително кръвта.
„Месни заготовки“ означава прясно 
месо, включително месо, накълцано на 
парченца, към което са добавени 
хранителни продукти, подправки и 
добавки или което е преминало през 
процеси, които не изменят 
вътрешната структура на 
мускулните влакна на месото в 
такава степен, че да премахнат 
характеристиката му на прясно месо.
„Месни продукти“ означава 
преработени продукти в резултат на 
преработката на месо или на 
допълнителна преработка на такива 
преработени продукти, при която е 
видно, че продуктите вече не 
притежават характеристиките на 
прясно месо.
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II. Търговски наименования
Свързаните с месо наименования и 
търговски наименования, както и 
наименованията, използвани за 
обозначаване на месо, месни 
разфасовки и месни продукти в 
съответствие с член 17 от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011, се 
запазват изключително за ядивните 
части на животните и продуктите, 
съдържащи месо.
Търговските наименования, 
използвани за обозначаване на 
продукти от месо от домашни птици 
и на разфасовки от домашни птици, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ 543/2008, който установява 
подробни правила за прилагането на 
Регламент (ЕС) № 1234/2007 на 
Съвета, се запазват изключително за 
ядливите части на животните и за 
продуктите, които съдържат месо 
от домашни птици.
Тези търговски наименования не се 
използват, нито се посочват върху 
етикета с цел описание, пускане на 
пазара или рекламиране на 
хранителни продукти, съдържащи 
повече от 3% растителни протеини.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира прозрачност на пазара, да се отговори на очакванията на 
потребителите и да се вземе предвид развитието на пазара на месо, настоящото 
изменение цели да въведе определения на „месо“, „месни заготовки“ и „месни 
продукти“ и да защити търговските наименования, свързани с месо, месни 
разфасовки и месни продукти от различна употреба на продукти, които не съдържат 
месо или не произхождат от ядливите части на съответните животни. Следва да се 
предостави гъвкавост по отношение на хранителни продукти, които съдържат месо 
или ядлива част на съответните животни и най-много 3% растителни протеини.


