
RE\1065548BG.doc PE558.962v01-00

BG Единство в многообразието BG

Eвропейски парламент
2014 - 2019

Документ за разглеждане в заседание

15.6.2015 B8-0608/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

относно добавянето на вода в хранителни продукти от рибарството

Жан-Франсоа Жалк, Мари-Кристин Арнотю, Силви Годен, Жоел 
Мелен, Милене Трошчински, Луи Алио, Никола Бе, Стийв Бриуа, 
Жил Льобретон, Филип Лоазо, Доминик Мартен, Жан-Люк 
Шафаузер



PE558.962v01-00 2/3 RE\1065548BG.doc

BG

B8-0608/2015

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно добавянето на 
вода в хранителни продукти от рибарството

Европейският парламент,

– като взе предвид член 169 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на 
потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) 
№ 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, 
Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на 
Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на 
Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за 
безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на 
храните2,

– като взе предвид публикацията от 31 януари 2013 г., озаглавена „Въпроси и 
отговори относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето 
на информация за храните на потребителите“,

– като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 
11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на 
Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и 
на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета3,

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид резултатите от проучванията на списание Que Choisir и на НПО 
Foodwatch;

Б. като има предвид, че добавянето на водозадържащи агенти, като например 
полифосфати, не е забранено;

В. като има предвид, че тези практики биха представлявали нарушение на правилата, 
установени с Договорите и вторичното законодателство;

1. изисква забрана на добавянето на водозадържащи агенти в хранителни продукти 

1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
2 ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
3 ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
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от рибарството;

2. изисква отмяна по отношение на хранителните продукти от рибарството на 
дерогацията, предвидена в член 16, параграф 4, в член 44, параграф 1, буква б) и в 
Приложение V от Регламент (ЕС) № 1169/2011;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, 
Съвета и държавите членки.


