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Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 26
Съображение 3

3) Този регламент замества предходните 
директиви и решения, отнасящи се до 
хранителните добавки, които са 
разрешени за употреба в храни, с оглед 
гарантирането на ефективно 
функциониране на вътрешния пазар и 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и на интересите на потребителите, 
посредством подробни и резултатни 
процедури.

3) Този регламент замества предходните 
директиви и решения, отнасящи се до 
хранителните добавки, които са 
разрешени за употреба в храни, с оглед 
гарантирането на ефективно 
функциониране на вътрешния пазар и 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и околната среда, и на 
интересите на потребителите, 
включително на тези потребители, 
които имат непоносимост към 
определени вещества посредством 
подробни и резултатни процедури.

Or. en



PE 386.367v01-00 2/61 AM\656334BG.doc

BG

Обосновка

Particular consideration should be given to vulnerable groups and allergy sufferers. The 
majority should be able to eat food sold in normal shops without being referred to special 
dietary food. One of the criteria for authorisation under this Regulation should therefore be 
that the substance or its use does not reduce the range of foods available to allergy sufferers. 
The term "intolerant" is more inclusive than "allergic", as it comprises those who have 
difficulties in digesting certain additives, as well as those who have a specific allergic 
reaction.

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 27
Съображение 7

7) Хранителните добавки могат да бъдат 
одобрени и използвани само ако 
отговарят на установените в настоящия 
регламент критерии. Хранителните 
добавки трябва да бъдат безопасни за 
употреба и трябва да съществува 
технологична необходимост за тяхната 
употреба; употребата им не следва да 
подвежда потребителя и следва да бъде 
от полза за него. 

7) Хранителните добавки могат да бъдат 
одобрени и използвани само ако 
отговарят на установените в настоящия 
регламент критерии. Хранителните 
добавки трябва да бъдат безопасни за 
употреба и трябва да съществува 
технологична необходимост за тяхната 
употреба; употребата им не следва да 
подвежда потребителя и следва да бъде 
от полза за него.

Подвеждане на потребителя включва, 
но не се ограничава до, проблеми 
свързани с качеството на използваните 
съставки, дали продуктът е натурален 
или производственият процес е 
природосъобразен, хранителните 
качества на продукта и неговото 
плодово и растително съдържание.

Or. en

Обосновка

This is required so there is an improved common understanding of the meaning of the phrase 
"misleading the consumer".
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 28
Съображение 7, алинея 1 а (нова)

Подвеждане на потребителя включва, 
но не се ограничава до, проблеми 
свързани със свежестта, качеството 
на използваните съставки, дали
продуктът е натурален или 
производственият процес е 
природосъобразен и хранителните 
качества на продукта.

Or. de

Обосновка

This list, which is not exhaustive, is intended to clarify the concept of misleading.

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 29
Съображение 8

8) Хранителните добавки трябва винаги 
да отговарят на одобрените 
спецификации. Спецификацията трябва 
да включва необходимата информация за 
определяне в достатъчна степен на 
хранителната добавка, включително за 
произхода й и да описва приемливите 
критерии за чистота. Предходно 
установените спецификации за 
хранителни добавки, включени в 
Директива на Комисията 95/31/EО от 5 
юли 1995 г., с която се уточняват 
специфичните критерии за чистота на 
подсладители, употребявани в 
хранителните продукти, Директива на 
Комисията 95/45/EО от 26 юли 1995 г., с 
която се уточняват специфичните 
критерии за чистота на оцветители, 
употребявани в хранителните продукти, и 
Директива на Комисията 96/77/EО от 2 
декември 1996 г., с която се уточняват 
специфичните критерии за чистота на 
хранителни добавки, различни от 

8) Хранителните добавки трябва да 
отговарят на одобрените спецификации. 
Спецификацията трябва да включва 
необходимата информация за определяне 
в достатъчна степен на хранителната 
добавка, включително за произхода й и да 
описва приемливите критерии за чистота. 
Предходно установените спецификации 
за хранителни добавки, включени в 
Директива на Комисията 95/31/EО от 5 
юли 1995 г., с която се уточняват 
специфичните критерии за чистота на 
подсладители, употребявани в 
хранителните продукти, Директива на 
Комисията 95/45/EО от 26 юли 1995 г., с 
която се уточняват специфичните 
критерии за чистота на оцветители, 
употребявани в хранителните продукти, и 
Директива на Комисията 96/77/EО от 2 
декември 1996 г., с която се уточняват 
специфичните критерии за чистота на 
хранителни добавки, различни от 
оцветители и подсладители се запазват до 
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оцветители и подсладители се запазват до 
вписването на съответните добавки в 
приложенията на този регламент. 
Спецификациите, отнасящи се до тези 
хранителни добавки ще бъдат обект на 
друг регламент. Тези спецификации 
трябва да бъдат пряко свързани с 
добавки, включени в общностните 
списъци в приложенията на настоящия 
регламент. Но като се отчита сложността 
и съдържанието на тези спецификации, 
предвид необходимостта от яснота, те 
няма да бъдат включени като такива в 
общностните списъци и ще бъдат 
предмет на един или няколко отделни 
регламенти.

вписването на съответните добавки в 
приложенията на този регламент. 
Спецификациите, отнасящи се до тези 
хранителни добавки ще бъдат обект на 
друг регламент. Тези спецификации 
трябва да бъдат пряко свързани с 
добавки, включени в общностните 
списъци в приложенията на настоящия 
регламент. Но като се отчита сложността 
и съдържанието на тези спецификации, 
предвид необходимостта от яснота, те 
няма да бъдат включени като такива в 
общностните списъци и ще бъдат 
предмет на един или няколко отделни 
регламенти.

Or. en

Обосновка

The words at all times should be deleted since food additives, after dissolving or being mixed 
with other additives or ingredients, can no longer conform to the established specifications in 
all aspects such as with regard to water content.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 30
Съображение 8

8) Хранителните добавки трябва винаги 
да отговарят на одобрените 
спецификации. Спецификацията трябва 
да включва необходимата информация за 
определяне в достатъчна степен на 
хранителната добавка, включително за 
произхода й и да описва приемливите 
критерии за чистота. Предходно 
установените спецификации за 
хранителни добавки, включени в 
Директива на Комисията 95/31/EО от 5 
юли 1995 г., с която се уточняват 
специфичните критерии за чистота на 
подсладители, употребявани в 
хранителните продукти, Директива на 
Комисията 95/45/EО от 26 юли 1995 г., с 
която се уточняват специфичните 

8) Хранителните добавки трябва да 
отговарят на одобрените спецификации. 
Спецификацията трябва да включва 
необходимата информация за определяне 
в достатъчна степен на хранителната 
добавка, включително за произхода й и да 
описва приемливите критерии за чистота. 
Предходно установените спецификации 
за хранителни добавки, включени в 
Директива на Комисията 95/31/EО от 5 
юли 1995 г., с която се уточняват 
специфичните критерии за чистота на 
подсладители, употребявани в 
хранителните продукти, Директива на 
Комисията 95/45/EО от 26 юли 1995 г., с 
която се уточняват специфичните 
критерии за чистота на оцветители, 
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критерии за чистота на оцветители, 
употребявани в хранителните продукти, и 
Директива на Комисията 96/77/EО от 2 
декември 1996 г., с която се уточняват 
специфичните критерии за чистота на 
хранителни добавки, различни от 
оцветители и подсладители се запазват до 
вписването на съответните добавки в 
приложенията на този регламент. 
Спецификациите, отнасящи се до тези 
хранителни добавки ще бъдат обект на 
друг регламент. Тези спецификации 
трябва да бъдат пряко свързани с 
добавки, включени в общностните 
списъци в приложенията на настоящия 
регламент. Но като се отчита сложността 
и съдържанието на тези спецификации, 
предвид необходимостта от яснота, те 
няма да бъдат включени като такива в 
общностните списъци и ще бъдат 
предмет на един или няколко отделни 
регламенти.

употребявани в хранителните продукти, и 
Директива на Комисията 96/77/EО от 2 
декември 1996 г., с която се уточняват 
специфичните критерии за чистота на 
хранителни добавки, различни от 
оцветители и подсладители се запазват до 
вписването на съответните добавки в 
приложенията на този регламент. 
Спецификациите, отнасящи се до тези 
хранителни добавки ще бъдат обект на 
друг регламент. Тези спецификации 
трябва да бъдат пряко свързани с 
добавки, включени в общностните 
списъци в приложенията на настоящия 
регламент. Но като се отчита сложността 
и съдържанието на тези спецификации, 
предвид необходимостта от яснота, те 
няма да бъдат включени като такива в 
общностните списъци и ще бъдат 
предмет на един или няколко отделни 
регламенти.

Or. en

Обосновка

The words "at all times" should be deleted, since food additives, after dissolving or being 
mixed with other additives or ingredients, can of course no longer conform to the established 
specifications in all aspects (for example, with regard to water content).

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 31
Съображение 12

12) Хранителна добавка, която попада в 
приложното поле на Регламент (EО) № 
1829/2003 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2003 г. относно 
генетично модифицирани храни и 
фуражи следва да бъде разрешена в 
съответствие с цитирания регламент, 
преди да бъде одобрена съгласно 
настоящия регламент.

12) Хранителна добавка, която попада в 
приложното поле на Регламент (EО) № 
1829/2003 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2003 г. относно 
генетично модифицирани храни и 
фуражи следва да бъде разрешена в 
съответствие с цитирания регламент, 
както и съгласно настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.  
A stream-lined procedure for authorising GM derived food additives should be ensured, in-
line with the ‘one-door-one-key’ approach intended under Regulation (EC) No 1829/2003, 
that is, that when evaluation for authorisation under 1829/2003/EC and under this Regulation 
are required, they are both carried out jointly under one single EFSA assessment, instead of 
following two separate authorisation procedures.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 32
Съображение 12

12) Хранителна добавка, която попада в 
приложното поле на Регламент (EО) № 
1829/2003 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2003 г. относно 
генетично модифицирани храни и 
фуражи следва да бъде разрешена в 
съответствие с цитирания регламент, 
преди да бъде одобрена съгласно 
настоящия регламент.

12) Хранителна добавка, която попада в 
приложното поле на Регламент (EО) № 
1829/2003 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 септември 2003 г. относно 
генетично модифицирани храни и 
фуражи следва да бъде разрешена в 
съответствие с цитирания регламент, 
както и съгласно настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.
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Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 33
Член 1, буква б

б) условията за употреба на хранителни 
добавки в храни, в хранителни добавки и 
хранителни ензими;

б) условията за употреба на хранителни 
добавки в храни, включително в 
хранителни добавки и хранителни 
ензими; както е посочено в Регламент 
(ЕО) XY/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
хранителните ензими и включително 
ароматичните  вещества за храни, 
както е посочено в Регламент (ЕО) 
XY/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета относно някои ароматични 
вещества за храни и някои хранителни 
съставки с ароматични свойства;

Or. de

Обосновка

This regulation should refer to the whole food additive package, as this will avoid the need 
for subsequent corrections.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 34
Член 1, буква б)

б) условията за употреба на хранителни 
добавки в храни, в хранителни добавки и 
хранителни ензими;

б) условията за употреба на хранителни 
добавки в храни, в хранителни добавки, в 
хранителни ензими и в ароматични 
вещества за храни;

Or. en

Обосновка

The Commission and Member States have apparently agreed the explicit inclusion of 
additives used in ‘food flavourings’ in Annex III, for consistency in the application of rules for 
‘additives to additives’. [Flavourings are now covered under ‘foods’ as specified in the 
Definitions – Article 3: “(ii) foods, whether dried or in concentrated form, including 
flavourings…]”. There should be a consistent approach in the rules applying to additives 
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used in additives, enzymes and flavourings and a consistent revision of the provisions in this 
respect in the whole text should be ensured if such rules are modified from the current 
provisions.

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 35
Член 1 а (нов)

Член 1а
Не се пускат на пазара хранителни 
продукти, съдържащи добавки, които 
не са в съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

This makes explicit what is already implicit in the proposal but which is not stated clearly 
within the current text. If foodstuffs contain additives which do not comply with the 
requirements of this regulation, then they shall not be permitted on the market.

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 36
Член 2, параграф 2,  буква б)

б) вещества, използвани за защита на 
растенията и растителни продукти, в 
съответствие с общностните нормативни 
актове в областта на растителната 
защита;

б) вещества, използвани за защита на 
растенията и растителни продукти, в 
съответствие с общностните нормативни 
актове в областта на растителната защита, 
освен ако те се запазват в крайния 
продукт;

Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 37
Член 2, параграф 2,  буква б)

б) вещества, използвани за защита на б) вещества, използвани за защита на 
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растенията и растителни продукти, в 
съответствие с общностните нормативни 
актове в областта на растителната 
защита;

растенията и растителни продукти, в 
съответствие с общностните нормативни 
актове в областта на растителната защита,
с изключение на продукти за 
следдобивна растителна защита, 
използвани като консервиращи агенти;

Or. en

Обосновка

Post-harvest pesticides like Methylcyclopropene (1-MCP) used for conserving fruit and 
vegetables (mainly apples) shall fall within the scope of this regulation.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 38
Член 2, параграф 2,  буква га) (нова)

га) микробни култури, които се 
използват в производството на храни и 
от които могат да се произвеждат 
хранителни добавки, но не се използват 
специално за тази цел. 

Or. en

Обосновка

1. To create consistency with the Proposal for a Regulation on Food Enzymes (COM (2006) 
425 final , Article 2.4) and to harmonize regulations in the Authorisation package (COM 
(2006) 423 final), microbial cultures producing food additives should be excluded from the 
scope of the draft regulation.
2. Microbial cultures that are used to produce fermented products (e.g. yoghurt, cheese, 
sausages, sauerkraut) are not to be considered as enzymes or additives, although they are- by 
nature- able to produce them.  The presence of these additives that are actually generated by 
the fermentation process during the manufacture of the food, primarily do not have a 
technological function in itself. This would avoid case by case discussion and legal 
uncertainty.  

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 39
Член 2, параграф 5

5. При необходимост, може да се вземе 5. При необходимост, може да се вземе 
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решение, съгласно процедурата по член 
28, параграф 2, дали дадено вещество 
попада или не в приложното поле на 
настоящия регламент. 

решение, съгласно процедурата по 
регулиране с контрол по член 28, 
параграф 2а, дали дадено вещество 
попада или не в приложното поле на 
настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 40
Член 3, параграф 2, буква а), въведение

а) За „хранителна добавка” се счита всяко 
вещество, което обичайно не се  
консумира като храна само по себе си и 
не се използва като характерна съставка 
на  храна, притежаващо или не 
хранителна стойност, и чието 
целенасочено прибавяне в храни с 
технологична цел на етапа на тяхното 
производство, обработка, приготвяне, 
преработка, опаковане, транспортиране 
или складиране води до или може да се 
счита, че води до превръщането му или 
на производните му продукти, пряко или 
непряко в съставна част на тези храни;  
Не се считат обаче за хранителни 
добавки: 

а) За „хранителна добавка” се счита всяко 
вещество, което обичайно не се  
консумира като храна само по себе си и 
не се използва като характерна съставка 
на  храна, притежаващо или не 
хранителна стойност, и чието 
целенасочено прибавяне в храни с 
технологична цел на етапа на тяхното 
производство, обработка, приготвяне, 
преработка, опаковане, транспортиране 
или складиране води до или може да се 
счита, че води до превръщането му или 
на производните му продукти, пряко или 
непряко в съставна част на тези храни;  
Не се считат за хранителни добавки:

Or. en

Обосновка

The substances identified in the list that follows in paragraph 2((a) are food ingredients other 
than - and different from food additives. The word "however" can be deleted in order to avoid 
confusion that one of these substances could have been considered a food additive. 
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Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 41
Член 3, параграф 2, буква а), (i)

(i) храни, съдържащи монозахариди, 
дизахариди или олигозахариди, 
използвани заради свойствата им на 
подсладители;

(i) монозахариди, дизахариди или 
олигозахариди и храни, които ги 
съдържат, използвани заради свойствата 
им на подсладители;

Or. en

Обосновка

Since mono- and dissacharides (and to a limited extent short chain oligosaccharides), have 
sweetening properties, exclusion should therefore directly refer to the substances themselves, 
rather than to the foods that contain these substances. It would therefore logically follow that 
foods containing these substances could not be considered as food additives.  

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 42
Член 3, параграф 2, буква а) (i)

(i) храни, съдържащи монозахариди, 
дизахариди или олигозахариди, 
използвани заради свойствата им на 
подсладители;

(i) храни, които съдържат 
монозахариди, дизахариди или 
олигозахариди, и се използват заради 
свойствата им на подсладители;

Or. de

Обосновка

The purpose of the amendment is to delete the word 'Süßungsmittel' (sweetener) which is used 
in the German version of the proposal to describe monosaccharides, disaccharides and 
oligosaccharides. This term should be reserved for additives.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 43
Член 3, параграф 2, буква а) (i)
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(i) храни, съдържащи монозахариди, 
дизахариди или олигозахариди, 
използвани заради свойствата им на 
подсладители;

(i) храни, които съдържат 
монозахариди, дизахариди или 
олигозахариди, и се използват заради 
свойствата им на подсладители;

Or. de

Обосновка

The purpose of the amendment is to delete the word 'Süßungsmittel' (sweetener) which is used 
in the German version of the proposal to describe monosaccharides, disaccharides and 
oligosaccharides. This term should be reserved for additives.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 44
Член 3, параграф 2, буква а) (ii)

(ii) изсушени или концентрирани храни, 
включително ароматични вещества за 
храни, включени по време на 
производството в съставни храни заради 
ароматичните им, вкусови или 
хранителни свойства, към които се 
прибавя вторичен оцветяващ ефект;

(ii) изсушени или концентрирани храни, 
включително ароматични вещества за 
храни, включени по време на 
производството в съставни храни заради 
ароматичните им, вкусови или 
хранителни свойства, към които се 
прибавя вторичен оцветяващ ефект и 
допълнителен технологичен  ефект;

Or. de

Обосновка

In this connection, not only colouring effects are of interest: so is any technological effect, 
such as an antioxidative effect. Moreover, technological effects, for example in the case of 
food colourings, are not just side-effects (bearing in mind that the German version of the 
proposal uses the word 'Nebenwirkung' (side-effect) where the English version has 'secondary 
effect').

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 45
Член 3, параграф 2, буква а) (ii)

(ii) изсушени или концентрирани храни, 
включително ароматични вещества за 
храни, включени по време на 

(ii) изсушени или концентрирани храни, 
включително ароматични вещества за 
храни, включени по време на 



AM\656334BG.doc 13/61 PE 386.367v01-00

BG

производството в съставни храни заради 
ароматичните им, вкусови или 
хранителни свойства, към които се 
прибавя вторичен оцветяващ ефект;

производството в съставни храни заради 
ароматичните им, вкусови или 
хранителни свойства, към които се 
прибавя вторичен ефект, например 
оцветяване;

Or. en

Обосновка

Paragraph refers to foodstuffs often used not for their aromatic, sapid or nutritive properties, 
but because of another secondary effect, such as colouring properties ; therefore we suggest 
to cite the colouring effect as an example.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 46
Член 3, параграф 2, буква а) (viii)

(viii) кръвна плазма, ядивен желатин, 
протеинови хидролизати и техните соли, 
млечен протеин и глутен; 

(viii) кръвна плазма, кръвни протеини,
ядивен желатин, протеинови хидролизати 
и техните соли, млечен протеин и глутен; 

Or. en

Обосновка

“Blood proteins” should be added to this list. Blood plasma was the first blood fraction or 
blood protein to be used in foodstuffs. Meanwhile other blood fractions / blood proteins have 
been developed with similar applications as the proteins mentioned in the list of Art. 3.2. ((a) 
(viii).

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 47
Член 3, параграф 2, буква а) (i) и (ii)

(i) храни, съдържащи монозахариди, 
дизахариди или олигозахариди, или

(i) храни, съдържащи монозахариди или 
дизахариди, или

(ii) храни, съдържащи монозахариди, 
дизахариди или олигозахариди,

(ii) храни, съдържащи монозахариди или
дизахариди, използвани заради 
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използвани заради свойствата им на
подсладители;

свойствата им на подсладители;

Or. en

Обосновка

To create consistency with Directive 94/35 on sweeteners for use on foodstuffs, Directive 
90/496 on nutritional labelling and Regulation 1924/2006 on Nutrition and Health Claims, 
the definition of food with no added sugar should only refer to mono- or diccharides. 
References to oligosaccharides should therefore be removed. 

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 48
Член 3, параграф 2, буква е) 

е) "нискокалорична храна" е храна, чиято 
енергийна стойност е била намалена с 
поне 30%, в сравнение с тази на 
първоначалната храна или с подобен 
продукт;

е) "нискокалорична храна" е храна, чиято 
енергийна стойност е била намалена с 
поне 25%, в сравнение с тази на 
първоначалната храна или с подобен 
продукт;

Or. de

Обосновка

The Codex Alimentarius calls for a 25 % reduction in energy content. As the discrepancy 
which has existed so far has repeatedly led to trade barriers, the amendment is necessary.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 49
Член 3, параграф 2, буква е) 

е) "нискокалорична храна" е храна, чиято 
енергийна стойност е била намалена с 
поне 30%, в сравнение с тази на 
първоначалната храна или с подобен 
продукт;

е) "нискокалорична храна" е храна, чиято 
енергийна стойност е била намалена с 
поне 25%, в сравнение с тази на 
първоначалната храна или с подобен 
продукт;

Or. pl



AM\656334BG.doc 15/61 PE 386.367v01-00

BG

Обосновка

The requirement to reduce the energy value of a food by at least 30% in order for it to be 
classified as ‘energy reduced’ is difficult to achieve and out of line with international norms, 
i.e. Codex Alimentarius.  If the 30% threshold is maintained, innovation in the area of energy 
reduced foods will be impeded, which is regrettable in light of the current concerns about 
obesity.  This does not fit well with overall policy to reformulate foods to offer ‘healthier’ 
options which should include energy reduced foods. The threshold should be revised to 25% 
in line with the internationally agreed Codex Alimentarius guidelines.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 50
Член 3, параграф 2, буква е) 

е) "нискокалорична храна" е храна, чиято 
енергийна стойност е била намалена с 
поне 30%, в сравнение с тази на 
първоначалната храна или с подобен 
продукт;

е) "нискокалорична храна" е храна, чиято 
енергийна стойност е била намалена с 
поне 25%, в сравнение с тази на 
първоначалната храна или с подобен 
продукт;

Or. en

Обосновка

The requirement to reduce the energy value of a food by at least 30% in order for it to be 
classified as ‘energy reduced’ is difficult to achieve and out of line with international norms, 
i.e. Codex Alimentarius.  If the 30% threshold is maintained, innovation in the area of energy 
reduced foods will be impeded, which is regrettable in light of the current concerns about 
obesity.  This does not fit well with overall policy to reformulate foods to offer ‘healthier’ 
options which should include energy reduced foods. The threshold should be revised to 25% 
in line with the internationally agreed Codex Alimentarius guidelines.

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 51
Член 3, параграф 2, буква е) 

е) "нискокалорична храна" е храна, чиято 
енергийна стойност е била намалена с 
поне 30%, в сравнение с тази на 
първоначалната храна или с подобен 
продукт;

е) "нискокалорична храна" е храна, чиято 
енергийна стойност е била намалена с 
поне 25%, в сравнение с тази на 
първоначалната храна или с подобен 
продукт;
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Or. en

Обосновка

This change paves the way for harmonisation with international standards.  Under the Codex 
standard a claim of “energy reduced” can be made where there is an energy reduction of 
25%.  Whilst the limit in this proposal is about the condition which must be met in order to 
use sweeteners, change here would pave the way for alignment of the EU and Codex 
standards on nutrition claims.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 52
Член 3, параграф 2, буква ж) 

ж) "трапезен подсладител" е всяко 
изделие на основата на одобрени 
подсладители, което може да съдържа 
други хранителни добавки и/или 
хранителни съставки, предназначено да 
бъде продавано на крайния потребител 
като заместител на захарта.

ж) "трапезен подсладител" е всяко 
изделие на основата на одобрени 
подсладители, което може да съдържа 
други хранителни добавки и/или 
хранителни съставки, предназначено да 
бъде продавано на крайния потребител 
като заместител на захари.

Or. en

Обосновка

The definition should refer to “sugars” instead of “sugar” insofar as sugar (i.e. sucrose) is 
not the only nutritive carbohydrate with sweetening properties.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 53
Член 3, параграф 2, буква жа) (нова) 

жа) "храна с ниско съдържание на 
захари"е храна, чието съдържание на 
монозахариди и дизахариди е било 
намалено с поне 30%, в сравнение с 
това на подобен продукт.

Or. en
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Обосновка

1. To create consistency with the Regulation 1924/2006 on Nutrition and Health Claims; The 
possibility for use of the "reduced" claims in Regulation 1924/2006 is when the content of a 
specific nutrient (typically fat or sugars) is reduced by at least 30% compared to a similar 
product.  
2. To create legal clarity, a definition of reduced-sugar food should be incorporated into this 
legislation.
3. The reference to monosaccharides and dissacharides in this definition is in line with Article 
2 (e) (i) and (ii) and should also be used here to avoid any misinterpretation of the word 
"sugars". 

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 54
Член 3, параграф 2, буква жб) (нова) 

жб) "Quantum satis" означава, че не се 
определя максимално ниво за 
хранителна добавка.  Въпреки това, 
добавките се използват в 
съответствие с добрата 
производствена практика, при ниво, не 
по-високо от необходимото за 
постигане на целта, за която са 
предназначени, и при условие, че не 
въвеждат в заблуждение 
потребителя1. 
1Определение взето от член 2, параграф 5 от 
Директива 94/35/ЕО (подсладители)

Or. en

Обосновка

Quantum satis: A definition for ‘quantum satis’, referred to in Article 10.2, should be 
included in this article with the other definitions.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 55
Член 4, параграф 1

1. Единствено хранителните добавки, 
включени в общностния списък в 
приложение II могат да бъдат пускани на 

1. Единствено хранителните добавки, 
включени в общностния списък в 
приложение II могат да бъдат пускани на 
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пазара в качеството им на такива и 
използвани в храни, включително в 
хранителните продукти, 
предназначени за специално хранене и 
попадащи в приложното поле на 
Директива 89/398/EИО.

пазара в качеството им на такива и 
използвани в храни за посочените в тях 
цели.

Or. de

Обосновка

The connection between additives and the purposes for which they are used which is made in 
Directive 95/2/EC should be included in the new regulation as well in order to prevent abuse 
and legal uncertainty.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 56
Член 4, параграф 5

5. Хранителните добавки следва винаги 
да съответстват на посочените 
спецификации в член 12. 

5. Хранителните добавки следва да 
съответстват на посочените 
спецификации в член 12. 

Or. en

Обосновка

The words "at all times" should be deleted, since food additives, after dissolving or being 
mixed with other additives or ingredients, can of course no longer conform to the established 
specifications in all aspects (for example, with regard to water content).

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 57
Член 4, параграф 5

5. Хранителните добавки следва винаги 
да съответстват на посочените 
спецификации в член 12. 

5. Хранителните добавки следва да 
съответстват на посочените 
спецификации в член 12. 

Or. en
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Обосновка

The words at all times should be deleted since food additives, after dissolving or being mixed 
with other additives or ingredients, can no longer conform to the established specifications in 
all aspects such as with regard to water content.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 58
Член 4 a (нов)

Член 4а
Хранителна добавка и/или храна, 
съдържаща такава хранителна 
добавка не може да бъде пусната на 
пазара и/или разпространявана ако 
употребата на този хранителен ензим 
не отговаря на изискванията на 
настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

The explicit ban on the use of such substances is in the interests of the clearer administration 
of justice and is intended to avoid legal uncertainties in advance.

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 59
Член 5, параграф 1, буква a)

a) въз основа на наличните научни 
доказателства, не създава заплаха за 
безопасността на здравето на 
потребителите в рамките на предлаганото 
ниво на употреба;

a) въз основа на наличните научни 
доказателства, не създава заплаха за 
безопасността на здравето на 
потребителите в рамките на предлаганото 
ниво или условия на употреба;

Or. en

Обосновка

The health of the consumer may be adversely affected by the conditions of the use of the 
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additive. Changes in temperature, for example, may render a substance more toxic. One 
example of this is Aspartame: studies have shown that when it is heated, it breaks down into 
several substances, some of which (such as methanol) are toxic.

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 60
Член 5, параграф 1, буква б)

б) при наличие на достатъчна 
технологична нужда, която не може да 
бъде постигната с други използвани 
икономически и технологични методи;

б) при наличие на достатъчна 
технологична нужда, по отношение на 
ползите за потребителите, която не 
може да бъде постигната с други 
използвани икономически и 
технологични методи;

Or. en

Обосновка

If there are alternatives which entail less of a risk to human health and freedom of choice, 
and to the environment, these should be used in the first instance.

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 61
Член 5, параграф 1, буква ва) (нова)

ва) няма да допринесе за намаляване 
асортимента от храни, предназначени 
за хора, страдащи от алергии или с 
непоносимост към определени храни.

Or. en

Обосновка

An additive or a use of an additive may have both advantages and disadvantages according to 
the above criteria. Ultimately, therefore, the various pros and cons must be weighed against 
each other. The term "intolerant" is more inclusive than "allergic", as it comprises those who 
have difficulties in digesting certain additives, as well as those who have a specific allergic 
reaction.
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Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 62
Член 5, параграф 1 a (нов)

1a. Наночастици не могат да се 
използват като хранителни добавки. 

Or. en

Обосновка

Nanoparticles need a specific risk assessment. The provisions of this regulation are not suited 
to evaluate specific risks linked to this evolving technology. If nanoparticles are to be used in 
food production, specific legislation should cover such uses. 

Изменение, внесено от  Kathy Sinnott

Изменение 63
Член 5, параграф 1 б (нов)

1б. Дори когато дадена добавка се 
отразява на общественото здраве,  в 
съответствие с параграф 1, буква аа), 
на околната среда, в съответствие с 
параграф 1, буква вб), или на 
асортимента от продукти, 
предназначени за хора, страдащи от 
алергии или с непоносимост към 
определени храни, в съответствие с 
параграф 1, буква ва), тя може да бъде 
разрешена ако предимствата за 
потребителите, както са определени в 
параграф 2, са повече от 
недостатъците.

Or. en

Обосновка

An additive or a use of an additive may have both advantages and disadvantages according to 
the above criteria. Ultimately, therefore, the various pros and cons must be weighed against 
each other. The term "intolerant" is more inclusive than "allergic", as it comprises those who 
have difficulties in digesting certain additives, as well as those who have a specific allergic 
reaction.
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Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 64
Член 5, параграф 2, буква в)

в) да увеличава възможността за 
консервиране или устойчивост на дадена 
храна или да подобрява 
органолептичните му свойства, при 
условие, че не променя същността, 
съдържанието или качеството му, по 
начин по който да заблуди потребителя;

в) да увеличава възможността за 
консервиране или устойчивост на дадена 
храна или да подобрява 
органолептичните му свойства, при 
условие, че не променя същността, 
съдържанието или качеството му, по 
начин по който да заблуди потребителя. 
Това включва, например, свежест, 
качество на използваните съставки, 
натуралност на продукта, плодово и 
растително съдържание; 

Or. en

Изменение, внесено от David Martin, Åsa Westlund

Изменение 65
Член 5, параграф 3 a (нов)

3а. С изключение на патентованите 
знания и информацията, която е 
подходящо да остане поверителна, 
одобрението на хранителна добавка се 
обосновава ясно и прозрачно 
посредством изложените  
съображения относно критериите, 
посочени в параграфи от 1 до 3 и се 
обяснява на какво се основава за 
крайното решение.

Or. en

Обосновка

This increases the openness and transparency of the authorisation of additives by publicly 
stating how the authorisation meets the conditions laid down in the proposal.
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Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 66
Член 5, параграф 3 a (нов)

3a.  С изключение на патентованите 
знания и информацията, която е 
подходящо да остане поверителна, 
одобрението на хранителна добавка се 
обосновава ясно и прозрачно 
посредством изложените  
съображения относно критериите, 
посочени в параграфи от 1 до 3 и се 
обяснява на какво се основава за 
крайното решение.

Or. en

Обосновка

his increases the openness and transparency of the authorisation of additives by publicly 
stating how the authorisation meets the conditions laid down in the proposal.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 67
Член 6, буква a)

а) замества захари за производството на 
нискокалорични храни, храни, които не 
предизвикват кариес или храни без 
добавени захари;

а) замества захари за производството на 
нискокалорични храни, храни, които не 
предизвикват кариес, храни с ниско 
съдържание на захари или храни без 
добавени захари;

Or. en

Обосновка

1. To create consistency with the Regulation 1924/2006 on Nutrition and Health Claims, that 
allows for a "reduced sugar" claim.
2. To create legal clarity, a definition of reduced-sugar food should be incorporated into this 
legislation. 
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Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 68
Член 6, буква б)

б) удължаване на срока на съхранение 
чрез заместване на захарите; 

заличава се

Or. en

Обосновка

Extension of shelf life is not the main purpose for using sweeteners, and is not covered by the 
definition of sweeteners provided in Annex I. If sweeteners shall be used for extending shelf 
life, they should be authorised according to the provisions of Article 5.

Изменение, внесено от  Anja Weisgerber

Изменение 69
Член 6, буква б)

б) удължаване на срока на съхранение 
чрез заместване на захарите;

(б) удължаване на срока на съхранение;

Or. de

Обосновка

Replacing sugars with substitute ingredients will not always extend the shelf life.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 70
Член 6, буква б)

б) удължаване на срока на съхранение 
чрез заместване на захарите;

(б) удължаване на срока на съхранение;

Or. en

Обосновка

The replacement of sugars with sweeteners does not in itself extend the shelf life.
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Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 71
Член 7

Хранителна добавка може да бъде 
включена в общностния списък в 
приложение II във функционален клас 
"оцветители" само ако, освен че служи за 
изброените в член 5, параграф 2 цели, се 
използва и за една или няколко от 
следните цели:

Хранителна добавка може да бъде 
включена в общностния списък в 
приложение II във функционален клас 
"оцветители" само ако, освен че служи за 
изброените в член 5, параграф 2 цели, се 
използва и с цел възстановяване на 
първоначалния вид на храни, чийто 
цвят е бил засегнат при обработка, 
складиране, опаковане и дистрибуция и 
по този начин добрият външен вид е 
бил накърнен, без обаче да се въвеждат 
в заблуждение потребителите 
относно свежестта на храните или 
интензитета на тяхната обработка.

а) възстановява първоначалния вид на 
храни, чийто цвят е бил засегнат при
обработка, складиране, опаковане и 
дистрибуция и по този начин 
външният добър вид е бил накърнен;
б) подобряване на външния вид на 
храните;
в) оцветяване на иначе безцветни 
храни. 

Or. en

Обосновка

The use of colours shall not mislead the consumers by making “unattractive” food visually 
attractive, by giving the wrong impression that certain ingredients have been used or by 
making consumers believe that a highly processed food is more natural or fresh than it 
actually is. 

Изменение, внесено от  Mojca Drčar Murko

Изменение 72
Член 7, букви б) и в)

б) подобряване на външния вид на 
храните;

б) подобряване на външния вид на 
храните, например разпознаване на 
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аромати, които естествено се 
свързват с определени храни или 
оцветяване на иначе безцветни храни.

в) оцветяване на иначе безцветни 
храни.

Or. en

Обосновка

The existing Directive on colours permits the use of colours to help identify flavours normally 
associated with particular foods and to give colour to foods otherwise colourless. This 
provision should be retained in the proposed Regulation.

Изменение, внесено от  Ria Oomen-Ruijten

Изменение 73
Член 7, букви б) и в)

б) подобряване на външния вид на 
храните;

б) подобряване на външния вид на 
храните, например разпознаване на 
аромати, които естествено се 
свързват с определени храни или 
оцветяване на иначе безцветни храни.

в) оцветяване на иначе безцветни 
храни.

Or. en

Обосновка

The existing directive on colours also permits the use of colour to help identify flavours 
normally associated with particular foods and to give colour to foods otherwise colourless. 
This provision should be retained in the proposed Regulation. 

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 74
Член 7, букви б) и в)

б) подобряване на външния вид на 
храните;

б) подобряване на външния вид на 
храните, например разпознаване на 
аромати, които естествено се 
свързват с определени храни или 
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оцветяване на иначе безцветни храни.
в) оцветяване на иначе безцветни 
храни.

Or. en

Обосновка

The existing directive on colours also permits the use of colours to help identify flavours 
normally associated with particular foods and to give colour to foods otherwise colourless. It 
is very important that this provision is retained in the proposed Regulation.

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 75
Член 7 a (нов)

Член 7а
Специфични условия за овкусители

Хранителна добавка може да бъде 
разрешена като овкусител само ако: 
а) е налице технологична 
необходимост и желаният ефект не 
може да бъде постигнат с 
използването на подправки;
б) не подвежда потребителя, който да 
счита, че за постигането на вкуса на 
храната са използвани подправки.

Or. en

Обосновка

The use of flavour enhancers shall not mislead the consumers. It shall not be authorised for 
reducing the amount of (more expensive) spices in a processed food.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 76
Член 8, параграф 1

1. Хранителните добавки се класират в 
един от функционалните класове на 

1. Хранителните добавки се класират в 
един от функционалните класове на 
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приложение I, въз основа на основната им
технологична функция. 

приложение I, въз основа на основната им 
функция и могат да бъдат използвани 
само във връзка с тази функция.

Класирането на хранителна добавка в 
един от функционалните класове не 
изключва използването й за други цели.

Or. de

Обосновка

The connection between additives and the purposes for which they are used which is made in 
Directive 95/2/EC should be included in the new regulation as well in order to prevent abuse 
and legal uncertainty. Moreover, the term 'technological' is merely misleading here.

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 77
Член 8, параграф 2

2. Предвид на научния прогрес или 
технологичното развитие, при 
необходимост, към приложение I могат 
да бъдат добавени допълнителни 
функционални класове, съгласно 
процедурата по член 28, параграф 2. 

2. Предвид на научния прогрес или 
технологичното развитие, при 
необходимост, към приложение I могат 
да бъдат добавени допълнителни 
функционални класове. 

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от  Avril Doyle

Изменение 78
Член 9, параграф 2, букви a) и б)

а) наименованието на хранителната 
добавка и нейният Е - номер, ако е 
определен такъв;

а) наименованието на хранителната 
добавка, групата, към която 
принадлежи и  Е - номер, ако е 
определен такъв;

б) храните, към които хранителната 
добавка може да се добави;

б) храните и/или хранителните 
добавки, и/или хранителните ензими, 
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и/или ароматичните вещества за 
храни, към които хранителната добавка 
може да се добави;

Or. en

Обосновка

Article 9.2 (a) : The Community list should be complete in the information relating to the 
additives in the list with the name of the additive, additive group, and E number.
Article 9.2 (b): Correction for consistency, because article 9.2 refers to additives in Annex II 
(additives in foods) as well as Annex III (additives in additives /enzymes/ flavourings).

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 79
Член 9, параграф 2, буква гa) (нова)

га) други хранителни добавки, които не 
могат се използват в комбинация с 
хранителната добавка;

Or. en

Обосновка

Some additives interact to create a new compound, which has different properties and 
implications for human health or the environment than the two component substances. If this 
produces a harmful or toxic effect, the combination of food additives should be noted in the 
Annexes.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 80
Член 10, параграф 2

2. По целесъобразност, не се определя 
максимално ниво за хранителна добавка 
(quantum satis).  В този случай 
хранителната добавка се използва в 
съответствие с добрата производствена 
практика, при ниво, не по-високо от 
необходимото за постигане на целта, 
за която е предназначена, и при 
условие, че не въвежда в заблуждение 
потребителя."

2. По целесъобразност, не се определя 
максимално ниво за хранителна добавка 
(quantum satis).  В този случай 
хранителната добавка се използва в 
съответствие с определението по член 3, 
параграф 2, буква жб).
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Or. en

Обосновка

See comments in respect of Article 3.2, definitions. This article should be cross-referenced to 
the proposed definition of “Quantum Satis” and should be amended accordingly.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 81
Член 10, параграф 3

3. Максималното ниво на употреба на 
хранителни добавки, установено в 
приложение II, се прилага за готови 
храни, приготвени в съответствие с 
указанията за употреба, освен ако не е 
предвидено друго.

3. Максималното ниво на употреба на 
хранителни добавки, установено в 
приложение II, се прилага за готови 
храни, включително в разредено 
състояние ако е подходящо, приготвени 
в съответствие с указанията за употреба, 
освен ако не е предвидено друго.

Or. de

Обосновка

Dissolved food additives are also used in production and should be taken into account.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 82
Член 11

Хранителна добавка, попадаща в 
приложното поле на Регламент (EО) № 
1829/2003, може да бъде включена в 
общностните списъци в приложения II 
и III на настоящия регламент,  само 
след като е била разрешена в 
съответствие с член 7 от Регламент 
(EО) №1829/2003.

Без да се накърняват параграфи 1 и 2 на 
член 4, хранителна добавка, попадаща в 
приложното поле на Регламент (EО) № 
1829/2003, може да бъде пусната на 
пазара и използвана в храни, само след 
като за нея има издадено разрешение 
съгласно Регламент (EО) №1829/2003.

Or. en

Обосновка

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
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procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 83
Член 11

Хранителна добавка, попадаща в 
приложното поле на Регламент (EО) № 
1829/2003, може да бъде включена в 
общностните списъци в приложения II и 
III на настоящия регламент,  само след 
като е била разрешена в съответствие с 
член 7 от Регламент (EО) №1829/2003. 

Хранителна добавка, произведена от, с 
или чрез генно модифицирани 
организми (ГМО) или попадаща в 
приложното поле на Регламент (EО) № 
1829/2003, може да бъде включена в 
общностните списъци в приложения II и 
III на настоящия регламент,  само след 
като е била разрешена в съответствие с 
член 7 от Регламент (EО) №1829/2003. Тя 
трябва да бъде ясно етикетирана, 
като до наименованието й и нейния Е-
номер са изписани думите 
"произведена чрез ГМО" или 
"произведена от ГМО".

Or. en

Обосновка

Food additives produced from or by genetically modified organisms or micro-organisms 
should be clearly labelled as such in order to guarantee the freedom of choice of consumers.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 84
Член 11

Хранителна добавка, попадаща в 
приложното поле на Регламент (EО) № 
1829/2003, може да бъде включена в 
общностните списъци в приложения II 
и III на настоящия регламент,  само 
след като е била разрешена в 

Без да се накърняват параграфи 1 и 2 на 
член 4, хранителна добавка, попадаща в 
приложното поле на Регламент (EО) № 
1829/2003, може да бъде пусната на 
пазара и използвана в храни, само след 
като за нея има издадено разрешение 
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съответствие с член 7 от Регламент 
(EО) №1829/2003

съгласно Регламент (EО) №1829/2003.

Or. en

Обосновка

It was understood that, under Regulation (EC) No 1829/2003, a ‘one-door-one-key’ 
procedure for the authorisation of GM derived foods and food ingredients would be adopted.  
The requirement for a GM derived food additive to be authorised in accordance with 
1829/2003 before it may be assessed for inclusion in Annexes II and III of the proposed food 
additives Regulation appears to go against this approach and may result in the additive 
having to undergo two separate authorisation procedures.  This would be excessively 
bureaucratic and could lead to delays.  
A stream-lined procedure for authorising GM derived food additives should be ensured, in-
line with the ‘one-door-one-key’ approach intended under Regulation (EC) No 1829/2003, 
that is, that when evaluation for authorisation under 1829/2003/EC and under this Regulation 
are required, they are both carried out jointly under one single EFSA assessment, instead of 
following two separate authorisation procedures.

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 85
Член 13

Хранителни добавки не се използват в 
непреработени храни, освен когато 
употребата им е специално предвидена в 
приложение II.     

Хранителни добавки не се използват в 
непреработени храни, освен когато 
употребата им е специално предвидена в 
приложение II. Добавките не се 
използват в непреработени храни, 
когато имат за цел подобряване на 
външния им вид или за въвеждане по 
някакъв начин в заблуждение на 
потребителя относно свежестта или  
хранителното им качество.

Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 86
Член 14

Оцветители и подсладители не се 
използват в бебешки и детски храни, 
както е посочено в Директива 

Оцветители и подсладители не се 
използват в бебешки и детски храни, 
предназначени за деца до 12 години и в 
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89/398/ЕИО, включително в бебешки и 
детски диетични храни за специални 
медицински цели, освен когато е 
специално предвидено в приложение II на 
настоящия регламент.

храни, попадащи в приложното поле на 
Директива 89/398/ЕИО, включително в 
бебешки и детски диетични храни за 
специални медицински цели, освен 
когато е специално предвидено в 
приложение II на настоящия регламент.

Оцветители не се използват за храни, 
предназначени специално за деца. 

Or. en

Обосновка

Children can more easily be misled by food containing colours and sweeteners. This should 
be taken into account when authorising such additives according to the criteria given in 
Article 5.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 87
Член 16, параграф 1, буква б)

б) в храна, в която има добавено
ароматично вещество за храни, когато 
хранителната добавка:

б) в храна, в която има добавена 
хранителна добавка, хранителен ензим 
или ароматично вещество за храни, 
когато хранителната добавка:

(i) е разрешена в ароматичното 
вещество за храни в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент;

(i) е разрешена в хранителната добавка, 
хранителния ензим или ароматичното 
вещество за храни в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент;

(ii) е пренесена в храната посредством 
ароматичното вещество за храни;

(ii) е пренесена в храната посредством 
хранителната добавка, хранителния 
ензим или ароматичното вещество за 
храни;

(iii) няма технологична функция в 
храната;

(iii) няма технологична функция в 
храната;

Or. en

Обосновка

Article 16.1(b) should also include additives used in additives and enzymes (and flavourings). 
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Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 88
Член 16, параграф 4

4. Без да накърнява параграф 1, 
наличието на силен подсладител в 
съставна храна без добавена захар, е 
разрешено в нискокалорична съставна 
храна, съставни диетични храни, 
предназначени за нискокалорични диети 
и в съставна храна с дълъг срок на 
съхранение, при условие, че силният 
подсладител е разрешен в една от 
съставките на съставната храна.

4. Без да накърнява параграф 1, 
наличието на подсладител в съставна
храна без добавени захари, е разрешено в 
нискокалорична съставна храна, съставни 
диетични храни, предназначени за 
нискокалорични диети и в съставна храна 
с дълъг срок на съхранение, при условие, 
че подсладителят е разрешен в една от 
съставките на съставната храна.

Or. en

Обосновка

Article 16.1 allows for the particular presence of additives under specific conditions 
according to the carry-over principle. As far as sweeteners are concerned, this carry-over 
principle is limited to even more specific conditions, as stated in Article 16.4 (and as 
currently laid down in Article 2a of Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs). 
Nevertheless, for clarification purposes and to avoid any differences in interpretation of the 
proposed provision, the word “only” should be added to paragraph 4 of Article 16.

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 89
Член 17, въведение

При необходимост може да бъде решено, 
съгласно процедурата, посочена в член 
28, параграф 2, дали:

При необходимост може да бъде решено, 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 28, параграф
2а, дали:

Or. en

Обосновка

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.
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Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 90
Член 19

Етикетиране на хранителни добавки, 
които не са предназначени за продажба 

на крайния потребител

Информация за хранителни добавки и 
препарати на хранителни добавки, 

които не са предназначени за продажба 
на крайния потребител

Хранителни добавки, които не са 
предназначени за продажба на крайния 
потребител, продавани по единично или 
смесени помежду си и/или с други 
съставки, както е посочено в член 6, 
параграф 4 от Директива 2000/13/EО,
могат да бъдат предлагани за продажба 
единствено, ако на тяхната опаковка 
или контейнер, е посочена 
информацията, предвидена в членове 20 
до 23 на настоящия регламент, като 
тя трябва да бъде ясно видима, 
четлива и незаличима.

1. Без да се накърняват изискванията, 
свързани с етикетирането, предвидени 
в законодателството на ЕС или в по-
подробни и по-широко обхватни
законови, подзаконови и 
административни разпоредби по 
отношение на теглата и мерките или 
приложими относно представянето, 
класификацията, опаковането и 
етикетирането на опасни вещества и 
препарати или приложими относно 
транспортирането на такива 
вещества, хранителни добавки и 
препарати на хранителни добавки, 
които не са предназначени за продажба 
на крайния потребител, продавани: 
- по единично или  
- смесени помежду си  
могат да бъдат предлагани за продажба 
само в съответствие с разпоредбите на 
настоящия член.
2. Опаковката или контейнерите, или, 
в случай на доставка на големи товари, 
съпровождащите документи, 
предоставят по отношение на  
хранителни добавки, предназначени да 
изпълняват функция в храната, в 
която се  използват, следната 
информация: 

а) наименованието на хранителната 
добавка и/или нейният Е-номер, 
предвидени в настоящия регламент; 
или
б) при липса на посочените в буква а) 
наименование и/или Е-номер, описание 
на хранителната добавка, което да е 
достатъчно точно, за да бъде 
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разграничена от други продукти, с 
които би могла да бъде объркана. 
Когато хранителните добавки или 
препаратите на хранителни добавки се 
продават смесени помежду си, 
информацията, посочена в букви а) и б)  
се предоставя по отношение на всяка 
хранителна добавка в низходящ ред 
според нейното процентно тегло. 
3. В допълнение, опаковката или 
контейнерът, или съпрожовдащите 
продукта документи, съдържат 
следната информация, която следва да 
бъде предоставена предварително или 
едновременно с доставката:
а) обозначение, че продуктът е 
подходящ за човешка 
консумация/употреба в храни  или, че 
може да бъде използван като 
хранителна добавка;
б) име или търговско наименование и 
адрес на производителя, опаковчика 
или търговеца, установен в рамките на
Общността;
в) обозначение, с което се 
идентифицира партидата;
г) при необходимост, специални 
условия на съхранение и употреба;
д) указания за употреба, ако тяхната 
липса възпрепятства правилното 
използване на хранителната добавка;
е) по целесъобразност, достатъчно 
информация относно състава на 
хранителната добавка или препарата 
на хранителна добавка, което да даде 
възможност на потребителя да спази  
количествените ограничения в 
храните; когато същото количествено 
ограничение се прилага за група 
компоненти, използвани 
самостоятелно или в комбинация, 
комбинираният процент може да бъде 
представен с единна цифра; 
количественото ограничение се 
изразява числено или чрез принципа 
quantum satis; 
ж) нетно количество;
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з) достатъчно информация, която да 
даде възможност на потребителя да се 
съобрази с Директива 2000/13/ЕО, по-
специално с разпоредбите, свързани с 
етикетирането, предупреждаващо за 
алергии.
4. Информацията, предвидена в 
настоящия член, може да се съдържа 
основно в отнасящите се до 
партидите документи, които следва да 
бъдат предоставени предварително 
или едновременно с доставката, при 
условие че обозначението 
"предназначено за производство на 
храни, а не за продажба на дребно" е 
изписано на лесно видима част от 
опаковката или контейнера на 
въпросния продукт.
5. Информацията, предвидена в 
настоящия член, трябва да бъде на 
лесно разбираем за купувачите език. В 
рамките на своята територия 
държавата-членка, в която продуктът 
е пуснат в продажба може, в 
съответствие с правилата на 
Договора, да постанови информацията 
да бъде предоставена, при поискване, на 
един или повече от официалните езици 
на Общността, което се определя от 
държавата-членка. Това не изключва 
възможността за обозначаване на 
информацията на няколко езика. 

Or. en

Обосновка

To create clarification and workability of the business-to-business labelling.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 91
Член 19

Етикетиране на хранителни добавки, 
които не са предназначени за продажба 

Информация за хранителни добавки, 
които не са предназначени за продажба 
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на крайния потребител на крайния потребител
Хранителни добавки, които не са 
предназначени за продажба на крайния 
потребител, продавани по единично или
смесени помежду си и/или с други 
съставки, както е посочено в член 6, 
параграф 4 от Директива 2000/13/EО,
могат да бъдат предлагани за продажба
единствено, ако на тяхната опаковка 
или контейнер, е посочена 
информацията, предвидена в членове 20 
до 23 на настоящия регламент, като 
тя трябва да бъде ясно видима, 
четлива и незаличима.

1. Без да се накърняват други изисквания 
за етикетиране на храни, предвидени е 
законодателството на Общността, 
хранителни добавки, които не са 
предназначени за продажба на крайния 
потребител, продавани:
- по единично,
- смесени помежду си или
- смесени с други вещества, материали 
или хранителни съставки, използвани 
да удължат техния срок на съхранение 
и да улеснят тяхната продажба, 
стандартизация, разреждане, 
разтваряне или добавяне към храна,
могат да бъдат продавани само в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член.
2. Опаковката или контейнерите, или, 
в случай на доставка на големи товари, 
съпровождащите документи, 
предоставят за хранителната добавка  
следната информация:
а) функцията, която следва да 
изпълнява в храната, 
(i) наименованието на хранителната 
добавка или нейният Е-номер, 
предвидени в настоящия регламент, 
или
(ii) при липса на посочените в точка (i) 
наименование или Е-номер, описание на 
хранителната добавка, което да е 
достатъчно точно, за да бъде 
разграничена от други продукти, с 
които би могла да бъде объркана; 
б) нетно количество;
в) обозначение, с което се 
идентифицира партидата; 
г) всякакви специални условия на 
съхранение и употреба; 
д) минималният срок на съхранение; 
3. В допълнение, опаковката или 
контейнерът, или съпрожовдащите 
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продукта документи, съдържат 
следната информация, която следва да 
бъде предоставена предварително или 
едновременно с доставката: 
а) име или търговско наименование и 
адрес на производителя, опаковчика 
или търговеца, установен в рамките на 
Общността; 
б) указания за употреба, ако тяхната 
липса възпрепятства правилното 
използване на хранителната добавка;
в) обозначение, че продуктът е 
подходящ за човешка консумация или, 
че може да бъде използван като 
хранителна добавка;  
г) обозначение на процентния дял на 
всеки компонент, обект на  
количествено ограничение в храни или 
достатъчно информация относно 
състава на хранителната добавка, 
което да даде възможност на 
потребителя да гарантира спазване на 
общностните разпоредби или, при 
отсъствие на такива, на 
националните разпоредби, приложими  
за съответните храни. Когато същото 
количествено ограничение се прилага за 
група компоненти, използвани 
самостоятелно или в комбинация, 
комбинираният процент може да бъде 
представен с единна цифра. 
Количественото ограничение се 
изразява числено или чрез принципа 
quantum satis; 
д) достатъчно информация, която да 
даде възможност на потребителя да се 
съобрази с Директива 2000/13/ЕО, по-
специално с разпоредбите, свързани с 
етикетирането, предупреждаващо за 
алергии; 
е) когато хранителните добавки се 
продават по единично или смесени 
помежду си, информацията, посочена в 
параграф 2, буква а)(i) или (ii)  се 
предоставя по отношение на всяка 
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хранителна добавка в низходящ ред 
според нейното процентно тегло. 

Or. pl

Обосновка

The provisions on the labelling of food additives not intended for sale to the final consumer 
should be simplified. In the legislative proposal, it is not always clear whether the information 
required under Articles 19 to 23 should be given individually, in descending order, or 
together, in the form of an overall list. Articles 19 to 23 should be merged and presented in a 
clearer manner. Furthermore, Article 22 lays down new requirements for the labelling of food 
additives mixed with other food ingredients. Such additives, which are not intended for sale to 
the final consumer, should not come under provisions relating to the labelling of food 
additives. The basic information required for the labelling of finished foodstuffs is normally 
supplied in accompanying documents such as specifications. Article 22 should therefore be 
deleted. It should at the very least be possible for the information required under Article 22 to 
be supplied only in accompanying documents (in line with Article 21).

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 92
Член 20

заличава се

Or. pl

Обосновка

See justification for amendment to Article 19.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 93
Член 20

заличава се

Or. en

Обосновка

see justification of amendment to Article 19.
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Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 94
Член 20, параграф 1

1. Когато хранителни добавки, които не 
са предназначени за продажба на крайния 
потребител се продават по единични или
смесени помежду си, тяхната опаковка 
или контейнери носят следната
информация, по отношение на всяка 
хранителна добавка:

1. Когато хранителни добавки, които не 
са предназначени за продажба на крайния 
потребител се продават по единични или 
смесени помежду си, тяхната опаковка 
или контейнери носят наименованието  
и/или Е-номера, предвидени в 
настоящия регламент, по отношение на 
всяка  добавка.

а) наименованието и/или нейният Е-
номер, предвидени в настоящия 
регламент; или
б) при липса на посочените в буква а) 
наименование и/или Е-номер, 
описание на хранителната добавка, 
което да е достатъчно точно, за да 
бъде разграничена от 
други продукти, с които би могла да 
бъде объркана.

Or. en

Обосновка

Labelling of additives needs to include the specific name of the additive to ensure that 
consumers who are severely affected by a specific additive can clearly identify whether it is 
present in the product. If such labelling is allowed to be unclear, consumers may not be 
aware of the risks and face serious negative health effects.

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 95
Член 20, параграф 2 a (нов)

2a. В случай на промяна в условията на 
употреба на хранителната добавка, 
която повишава нейната токсичност, 
на опаковката или контейнера на 
добавката се поставя предупреждение,  
което описва промяната в условията.

Or. en
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Обосновка

The health of the consumer may be adversely affected by the condition of the use of the 
additive. Changes in temperature, for example, may render a substance more toxic. One 
example of this is Aspartame: studies have shown that when it is heated, it breaks down into 
several substances, some of which (such as methanol) are toxic.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 96
Член 21

заличава се

Or. en

Обосновка

see justification of amendment to Article 19.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 97
Член 21

заличава се

Or. en

Обосновка

see justification of amendment to Article 19.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 98
Член 22

заличава се

Or. en
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Обосновка

see justification of amendment to Article 19.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 99
Член 23

заличава се

Or. en

Обосновка

see justification of amendment to Article 19.

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 100
Article 23, параграф 1, буква в)

в) указания за употреба, ако тяхната 
липса възпрепятства правилното 
използване на хранителната добавка;

в) указания за употреба, ако тяхната 
липса възпрепятства правилното 
използване на хранителната добавка; (не 
засяга българската версия)

Or. en

Обосновка

The requirement for instructions of use should be more explicit.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 101
Член 23, параграф1, буква зa)  (нова)

за) датата на минимална трайност;

Or. de
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Обосновка

The expiry date should not only be indicated at the point of sale to the final consumer but in 
general in order to guarantee maximum protection of consumers and users. 

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 102
Член 23, параграф 2

2. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 1, информацията по букви в) до 
е) и буква з) от посочения параграф може 
да се съдържа основно в отнасящите се до 
партидите документи, които следва да 
бъдат предоставени предварително или 
едновременно с доставката, при условие 
че указанието "предназначено за 
производство на храни, а не за продажба 
на дребно" е изписано на лесно видима 
част от опаковката или контейнера на 
въпросния продукт.

2. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 1, информацията по букви в) до 
е) и буква за) от посочения параграф 
може да се съдържа основно в 
отнасящите се до партидите документи, 
които следва да бъдат предоставени 
предварително или едновременно с 
доставката, при условие че указанието 
"предназначено за производство на 
храни, а не за продажба на дребно" е 
изписано на лесно видима част от 
опаковката или контейнера на въпросния 
продукт.

Or. de

Обосновка

Necessitated by the amendment to Paragraph 1. 

Изменение, внесено от David Martin, Åsa Westlund

Изменение 103
Член 23, параграф 2 a (нов)

2a. В отклонение от изискванията за 
етикетиране и информация съгласно 
членове от 19 до 22 и в отклонение от 
параграф 1 на настоящия член, при 
доставки на големи товари 
информацията може да се съдържа в 
съпровождащите  документи, които 
следва да бъдат предоставени 
предварително или едновременно с 
доставката.
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Or. en

Обосновка

The current proposal makes no allowance for industrial supply of additives in tankers where 
information requirements are different from packages and containers.

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 104
Член 23, параграф 2 a (нов)

2a. В отклонение от изискванията за 
етикетиране и информация съгласно 
членове от 19 до 22 и в отклонение от 
параграф 1 на настоящия член, при 
доставки на големи товари 
информацията може да се съдържа в 
съпровождащите  документи, които 
следва да бъдат предоставени 
предварително или едновременно с 
доставката.

Or. en

Обосновка

The current proposal makes no allowance for industrial supply of additives in tankers where 
information requirements are different from packages and containers.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 105
Член 24, параграф 1, въведение

1. Без да се накърняват разпоредбите на 
Директива 2000/13/ЕО, хранителни 
добавки,  предназначени за продажба на 
краен потребител, могат да бъдат пускани 
в продажба само ако тяхната опаковка 
съдържа следната информация, която 
трябва да бъде ясно видима, четлива и 
незаличима:

1. Без да се накърняват разпоредбите на 
Директива 2000/13/ЕО, хранителни 
добавки,  предназначени за продажба на 
краен потребител, могат да бъдат пускани 
в продажба само ако тяхната опаковка 
съдържа следната информация:

Or. de
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Обосновка

The requirements are unclear. The value of the provisions of the labelling directive has been 
proven in the past, and they do not require any additional, bureaucratic supplement.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 106
Член 24, параграф 1, буква a)

а) наименованието, под което 
хранителната добавка се продава; това 
наименование трябва да следва 
наименованието установено от 
общностни разпоредби приложими за 
въпросната хранителна добавка и нейния 
Е-номер;

а) наименованието, под което 
хранителната добавка се продава; това 
наименование трябва да следва 
наименованието установено от 
общностни разпоредби приложими за 
въпросната хранителна добавка или
нейния Е-номер;

Or. en

Обосновка

Food labelling Directive 2000/13/EC, Article 6, states that ingredients belonging to one of the 
categories listed in Annex II (food additives, including sweeteners) "must be designated by the 
name of that category, followed by their specific name or EC number". To create consistency, 
legal certainty and to avoid consumer confusion, this legislation should be in line with the 
provisions of the food labelling Directive.   

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 107
Член 24, параграф 3

3. Етикетът на трапезен подсладител, 
съдържащ полиоли и/или аспартам и/или 
аспартам-ацесулфамова сол трябва да 
носи следните предупреждения:

3.  Етикетът на трапезен подсладител и 
други храни, съдържащи полиоли и/или 
аспартам и/или аспартам-ацесулфамова 
сол трябва да носи следните 
предупреждения:

a) полиоли: "прекалената консумация 
може да предизвика слабително действие 
";

a) полиоли: "консумацията може да 
предизвика слабително действие ";

б) аспартам/аспартам-ацесулфамова сол: 
"съдържа източник на фенилаланин".

б) аспартам/аспартам-ацесулфамова сол: 
"съдържа източник на фенилаланин".
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Or. en

Обосновка

The labelling requirements should be extended to all sources of polyols and aspartame. The 
words “excessive consumption” would incite consumers to disregard the warning. 

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 108
Член 24, параграф 3 a (нов)

3a. Етикетът на храни, съдържащи 
азотни бои трябва да носи 
предупреждението "азотните бои 
могат да предизвикат алергични 
реакции". 

Or. en

Обосновка

Azo-Dyes can provoke allergenic reactions. Therefore a clear warning should be required by 
the regulation. 

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 109
Член 25

заличава се

Or. en

Обосновка

see justification of amendment to Article 19.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 110
Член 25
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заличава се

Or. en

Обосновка

see justification of amendment to Article 19.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 111
Член 26, параграф 1

1. Производител или потребител на 
хранителна добавка следва незабавно да 
информира Комисията за всяка нова
научна или техническа информация, 
която би могла да повлияе на оценката за 
безопасност на хранителната добавка.

1. Производител или потребител на 
хранителна добавка следва незабавно да 
информира Комисията за научни данни
или техническа информация станали му 
известни и до които има достъп, 
които биха могли да повлияят на 
оценката за безопасност на хранителната 
добавка.

Or. de

Обосновка

Producers of food additives normally do not have data on the actual use made of additives. 
Customers may use substances in various fields or food categories.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 112
Член 26, параграф 2

2. Производител или потребител на 
хранителна добавка следва да 
информира Комисията, по нейно искане, 
за действителната употреба на 
хранителната добавка.

2. Производители или потребители на 
хранителна добавка следва да 
сътрудничат на Комисията, при 
получаването на данни, отнасящи се до
действителната употреба на хранителната 
добавка. Предоставената информация 
следва да остане поверителна.

Or. en
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Обосновка

Producers and users of food additives, as key players in the food chain, have various data 
available to them. Both producers and users  should cooperate to assist the Commission in 
trying to compile data on the actual use of a food additive. This particular information, 
however should be kept confidential in order to prevent potential harm to commercial 
interests or interests on scientific research and development.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 113
Член 26, параграф 2

2. Производител или потребител на 
хранителна добавка следва да информира 
Комисията, по нейно искане, за
действителната употреба на хранителната 
добавка.

2. Производител или потребител на 
хранителна добавка следва да информира 
Комисията, по нейно искане, за
действителната употреба на хранителната 
добавка, доколкото има достъп до 
съответните данни. Предоставената 
информация се третира като 
поверителна.

Or. de

Обосновка

Producers of food additives normally do not have data on the actual use made of additives. 
Customers may use substances in various fields or food categories. Moreover, the information 
provided - particularly if it relates to production quantities - constitutes trade secrets and 
should therefore be treated as confidential.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 114
Член 27, параграф 1

1. Държавите-членки поддържат системи 
за наблюдение на консумацията и 
употребата на хранителни добавки и 
докладват всяка година своите 
наблюдения на Комисията и Европейския 
орган за безопасност на храните (оттук 
нататък наричан "Орган").

1. Държавите-членки поддържат системи 
за наблюдение на консумацията и 
употребата на хранителни добавки, 
посредством подход основан на риска и 
докладват на определени интервали
своите наблюдения на Комисията и 
Европейския орган за безопасност на 
храните (оттук нататък наричан "Орган").
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Or. de

Обосновка

Particularly for small and medium-sized enterprises, the requirement to report annually is too 
bureaucratic and impractical. Its advantages are not obvious, either, as it would hardly be 
possible to process the findings. It seems more worthwhile for monitoring to concentrate on 
risks and on the problems which might arise.

Изменение, внесено от  John Bowis

Изменение 115
Член 27, параграф 1

1. Държавите-членки поддържат системи 
за наблюдение на консумацията и 
употребата на хранителни добавки и 
докладват всяка година своите 
наблюдения на Комисията и Европейския 
орган за безопасност на храните (оттук 
нататък наричан "Орган").

1. Държавите-членки поддържат системи 
за наблюдение на консумацията и 
употребата на хранителни добавки, 
посредством подход основан на риска и 
докладват всяка година своите 
наблюдения на Комисията и Европейския 
орган за безопасност на храните (оттук 
нататък наричан "Орган").

Or. en

Обосновка

It is important to target resources to where they can be of most benefit.  Monitoring should be 
targeted to those additives where there is a greater risk of consumption exceeding acceptable 
daily intakes.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 116
Член 27, параграф 1

2. Държавите-членки поддържат системи 
за наблюдение на консумацията и 
употребата на хранителни добавки и 
докладват всяка година своите 
наблюдения на Комисията и Европейския 
орган за безопасност на храните (оттук 
нататък наричан "Орган").

2. Държавите-членки поддържат системи 
за наблюдение на консумацията и 
употребата на хранителни добавки, 
посредством подход основан на риска и 
докладват на определени интервали
своите наблюдения на Комисията и 
Европейския орган за безопасност на 
храните (оттук нататък наричан "Орган").
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Or. de

Обосновка

Particularly for small and medium-sized enterprises, the requirement to report annually is too 
bureaucratic and impractical. Its advantages are not obvious, either, as it would hardly be 
possible to process the findings. It seems more worthwhile for monitoring to concentrate on 
risks and on the problems which might arise.

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 117
Член 27, параграф 1

1. Държавите-членки поддържат системи 
за наблюдение на консумацията и 
употребата на хранителни добавки и 
докладват всяка година своите 
наблюдения на Комисията и Европейския 
орган за безопасност на храните (оттук 
нататък наричан "Орган").

1. Държавите-членки поддържат системи 
за наблюдение на консумацията и 
употребата на хранителни добавки и по-
специално консумацията и употребата 
сред бременни жени, бебета и малки 
деца и докладват всяка година своите 
наблюдения на Комисията и Европейския 
орган за безопасност на храните (оттук 
нататък наричан "Орган").

Or. en

Обосновка

Certain additives have very different health effects on infants and children as their bodies 
develop and grow. MSG and other excitotoxins for example have been shown by studies to 
have neurodegenerative effects.

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 118
Член 27, параграф 2

2. След допитване до Органа може да 
бъде приета обща методология за 
събирането на информация от страна на 
държавите-членки относно диетичното 
приемане на хранителни добавки в 
Общността, съгласно процедурата по 
член 28, параграф 2.

2. След допитване до Органа може да 
бъде приета обща методология за 
събирането на информация от страна на 
държавите-членки относно диетичното 
приемане на хранителни добавки в 
Общността, съгласно процедурата по 
регулиране с контрол по член 28,
параграф 2а.
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Or. en

Обосновка

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decisions.

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 119
Член 27, параграф 2

2. След допитване до Органа може да 
бъде приета обща методология за 
събирането на информация от страна на 
държавите-членки относно диетичното 
приемане на хранителни добавки в 
Общността, съгласно процедурата по 
член 28, параграф 2.

2. След допитване до Органа може да 
бъде приета обща методология за 
събирането на информация от страна на 
държавите-членки относно диетичното 
приемане на хранителни добавки в 
Общността, съгласно процедурата по 
регулиране с контрол по член 28,
параграф 2а.

Or. en

Обосновка

The new comitology procedure with scrutiny has to be applied for establishing the 
methodology for an effective monitoring provision.

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 120
Член 27, параграф 2

2. След допитване до Органа може да 
бъде приета обща методология за 
събирането на информация от страна на 
държавите-членки относно диетичното 
приемане на хранителни добавки в 
Общността, съгласно процедурата по 
член 28, параграф 2.

2. След допитване до Органа се приема
обща методология за събирането на 
информация от страна на държавите-
членки относно диетичното приемане на 
хранителни добавки в Общността, 
съгласно процедурата по член 28, 
параграф 2.

Or. en
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Обосновка

A common methodology is needed in order to ensure that the data collected can be compared.

Изменение, внесено от  Åsa Westlund

Изменение 121
Член 30, параграф 1

Хранителни добавки, разрешени за 
употреба в храни съгласно Директиви 
94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент и условията на тяхната 
употреба, се включват в приложение II на 
настоящия регламент след преглед на 
тяхната съвместимост с членове 5, 6 и 7 
на настоящия регламент, съгласно 
процедурата по член 28, параграф 2. 
Прегледът не включва извършване от 
органа на нова оценка на риска.  
Прегледът следва да бъде завършен до 
[…] 

1. Хранителни добавки, разрешени за 
употреба в храни съгласно Директиви 
94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент и условията на тяхната 
употреба, се включват в приложение II на 
настоящия регламент след преглед на 
тяхната съвместимост с членове 5, 6 и 7 
на настоящия регламент.  Прегледът не 
включва извършване от органа на нова 
оценка на риска.  Прегледът следва да 
бъде завършен до […] 

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 122
Член 30, параграф 1

1. Хранителни добавки, разрешени за 
употреба в храни съгласно Директиви 
94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент и условията на тяхната 
употреба, се включват в приложение II на 
настоящия регламент след преглед на 
тяхната съвместимост с членове 5, 6 и 7
на настоящия регламент, съгласно 
процедурата по член 28, параграф 2.  

1. Хранителни добавки, разрешени за 
употреба в храни съгласно Директиви 
94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент и условията на тяхната 
употреба, се включват в приложение II на 
настоящия регламент след преглед на 
тяхната съвместимост с членове 5, 6 и 7 
на настоящия регламент, съгласно 
процедурата по регулиране с контрол по 
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Прегледът не включва извършване от 
органа на нова оценка на риска.  
Прегледът следва да бъде завършен до 
[…]  

член 28, параграф 2а.  Прегледът не 
включва извършване от органа на нова 
оценка на риска.  Прегледът следва да 
бъде завършен до […]  

Or. en

Обосновка

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decisions.

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 123
Член 30, параграф 1

Хранителни добавки, разрешени за 
употреба в храни съгласно Директиви 
94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент и условията на тяхната 
употреба, се включват в приложение II на 
настоящия регламент след преглед на 
тяхната съвместимост с членове 5, 6 и 7 
на настоящия регламент, съгласно 
процедурата по член 28, параграф 2.  
Прегледът не включва извършване от 
органа на нова оценка на риска.  
Прегледът следва да бъде завършен до 
[…]  

Хранителни добавки, разрешени за 
употреба в храни съгласно Директиви 
94/35/ЕО, 94/36/ЕО и 95/2/ЕО преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент и условията на тяхната 
употреба, се включват в приложение II на 
настоящия регламент след преглед на 
тяхната съвместимост с настоящия 
регламент, съгласно процедурата по 
регулиране с контрол по член 28, 
параграф 2а.  Прегледът включва 
извършване от органа на нова оценка на 
риска.  Прегледът следва да бъде 
завършен до […]  

Or. en

Обосновка

The new comitology procedure with scrutiny has to be applied for the review process. 
Compliance with all requirements of the new regulation has to be verified. 

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 124
Член 30, параграф 2

2. Хранителни добавки разрешени за 2. Хранителни добавки разрешени за 
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употреба в хранителни добавки като 
разрешени носители съгласно 
приложение V на Директива 95/2/ЕО и 
условията за тяхната употреба, се 
включват в приложение III, част 1 на 
настоящия регламент след преглед на 
тяхната съвместимост с член 5 на 
настоящия регламент, съгласно 
процедурата по член 28, параграф 2. 
Прегледът не включва извършване от 
органа на нова оценка на риска.  
Прегледът следва да бъде завършен до 
[…].

употреба в хранителни добавки като 
разрешени носители съгласно 
приложение V на Директива 95/2/ЕО и 
условията за тяхната употреба, се 
включват в приложение III, част 1 на 
настоящия регламент след преглед на 
тяхната съвместимост с член 5 на 
настоящия регламент.  Прегледът не 
включва извършване от органа на нова 
оценка на риска.  Прегледът следва да 
бъде завършен до […].

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 125
Член 30, параграф 2

2. Хранителни добавки разрешени за 
употреба в хранителни добавки като 
разрешени носители съгласно 
приложение V на Директива 95/2/ЕО и 
условията за тяхната употреба, се 
включват в приложение III, част 1 на 
настоящия регламент след преглед на 
тяхната съвместимост с член 5 на 
настоящия регламент, съгласно 
процедурата по член 28, параграф 2.  
Прегледът не включва извършване от 
органа на нова оценка на риска.  
Прегледът следва да бъде завършен до 
[…].

2. Хранителни добавки разрешени за 
употреба в хранителни добавки като 
разрешени носители съгласно 
приложение V на Директива 95/2/ЕО и 
условията за тяхната употреба, се 
включват в приложение III, част 1 на 
настоящия регламент след преглед на 
тяхната съвместимост с член 5 на 
настоящия регламент, съгласно 
процедурата по регулиране с контрол по 
член 28, параграф 2а.  Прегледът не 
включва извършване от органа на нова 
оценка на риска.  Прегледът следва да 
бъде завършен до […].

Or. en

Обосновка

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decisions.



PE 386.367v01-00 56/61 AM\656334BG.doc

BG

Изменение, внесено от  Åsa Westlund

Изменение 126
Член 30, параграф 4

4. Всякакви подходящи преходни мерки 
могат да бъдат приети в съответствие с 
процедурата, посочена в член 28, 
параграф 2.

4. Всякакви подходящи преходни мерки 
могат да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 28, параграф 2а. 

Or. en

Обосновка

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decisions.

Изменение, внесено от  Ria Oomen-Ruijten

Изменение 127
Член 31, параграф 1

1. Хранителни добавки, които са 
разрешени преди датата на влизане в 
сила на настоящия регламент, са обект 
на нова оценка на риска, извършена от 
Органа.

1. Хранителни добавки, които са пуснати 
на пазара на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, но не са били 
преразгледани и не са получили 
положително становище от научния 
комитет за храните или от Органа, са 
обект на нова оценка на риска, извършена 
от Органа. Тези добавки са разрешени на 
пазара до извършването от Органа на 
нова оценка на риска.

Or. en

Обосновка

Procedures for elaborate safety assessments that are based on the latest scientific knowledge, 
have been in place in the EU since the early nineties. Most of the additives marketed today 
have gone through this safety evaluation and are found to be safe. Food additives that have 
gone through a complete safety review under the previous legislation and consumed to a 
significant degree before the entry of this Regulation, and where no safety concerns have 
been raised, should be allowed on the market until the new risk assessment is carried out by 
the Authority.
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Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 128
Член 31, параграф 2

2. Оценката на риска, извършвана от 
Органа, е част от преоценката, 
осъществявана от Комисията , 
съвместно с комитета, на всички 
хранителни добавки, разрешени преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент.  Въпросното 
преразглеждане се извършва въз основа 
на условията за издаване на 
разрешителни, установени от 
настоящия регламент, както и на 
преценка на потреблението и 
управлението на рисковете.
Всички хранителни добавки, за които  
продължават да се издават разрешения 
в рамките на Общността, се 
прехвърлят в общностните списъци, 
съдържащи се в Приложения II и III 
към настоящия регламент.  
Приложение III към настоящия 
регламент следва да бъде допълнено с 
другите хранителни добавки, 
използвани в хранителните добавки и 
ензими, както и с условията за 
употреба, съгласно Регламент (EО) № 
[…] за установяване на обща процедура 
за издаване на разрешителни за 
хранителни добавки, хранителни 
ензими и ароматични вещества за 
храни. Разпоредбите на приложение 
III, различни от тези, отнасящи се до 
носителите на хранителни добавки, 
няма да бъдат прилагани преди 
[1.1.2011 г.], за да се позволи 
необходимия преходен период.

2. След консултация с Органа, в рамките 
на една година от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент се приема
програма за оценка на тези добавки, 
съгласно процедурата по член 28, 
параграф 2. Програмата за оценка се 

Горепосоченото преразглеждане се 
извършва въз основа на програма за 
оценка, която се приема, след 
косултация с Органа, в рамките на една 
година от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент. Програмата за 
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публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

оценка се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 129
Член 34, алинея 3 a (нова)

Храни, които не отговарят на 
изискванията на настоящия 
регламент, но са произведени в 
съответствие с общностното 
законодателство, се пускат на пазара 
до изтичане на техния срок на 
съхранение.

Or. de

Обосновка

As the regulation partly includes new or supplementary labelling requirements for food 
additives, adequate transitional provisions are needed.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 130
Приложение I, точка 5

5. "носители" са вещества, които се 
използват, за да разтворят, разредят, 
разпръскат или по друг начин физически 
да модифицират добавката, 
ароматичното вещество за храни или
хранителния ензим, без да променят 
технологичната й функция (и без самите 
те да имат технологично въздействие), за 
да улеснят нейното третиране, 
приложение или употреба;

5. "носители" са вещества, които се 
използват, за да разтворят, разредят, 
разпръскат или по друг начин физически 
да модифицират добавката, 
ароматичното вещество за храни,
хранителния ензим, хранителното 
вещество и/или друго вещество, 
добавени с хранителна или
физиологична цел към хранителен 
продукт (или храна и/или добавка към 
храна) без да променят технологичната й 
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функция (и без самите те да имат 
технологично въздействие), за да улеснят 
нейното третиране, приложение или 
употреба;

Or. en

Обосновка

1. Carriers (food additives and/or food ingredients) are very often needed to facilitate the 
handling for the use of nutrients in foods and food supplements. This technological need is 
similar to food additives and flavourings that are also used at low levels.

2.  A harmonization on permitted carriers for nutrient preparations is needed with respect to 
recent regulatory developments on food supplements and food fortification. 

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 131
Приложение I, точка 5

5. "носители" са вещества, които се 
използват, за да разтворят, разредят, 
разпръскат или по друг начин физически 
да модифицират добавката, 
ароматичното вещество за храни или
хранителния ензим, без да променят 
технологичната й функция (и без самите 
те да имат технологично въздействие), за 
да улеснят нейното третиране, 
приложение или употреба;

5. "носители" са вещества, които се 
използват, за да разтворят, разредят, 
разпръскат или по друг начин физически 
да модифицират добавката, 
ароматичното вещество за храни,  
хранителния ензим, хранителното 
вещество или друго вещество с 
хранително или физиологично 
въздействие без да променят 
технологичната й функция (и без самите 
те да имат технологично въздействие), за 
да улеснят нейното третиране, 
приложение или употреба;

Or. de

Обосновка

Carriers are not only used in conjunction with food additives, flavourings and enzymes, but 
also for nutrients and other substances with a nutritional or physiological effect. In 
connection with the general standard for food additives laid down in the Codex Alimentarius, 
an addition to the definition is likewise currently being debated.
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Изменение, внесено от  Mojca Drčar Murko

Изменение 132
Приложение I, точка 5

5. "носители" са вещества, които се 
използват, за да разтворят, разредят, 
разпръскат или по друг начин физически 
да модифицират добавката, 
ароматичното вещество за храни или
хранителния ензим, без да променят 
технологичната й функция (и без самите 
те да имат технологично въздействие), за 
да улеснят нейното третиране, 
приложение или употреба;

5. "носители" са вещества, които се 
използват, за да разтворят, разредят, 
разпръскат или по друг начин физически 
да модифицират добавката, 
ароматичното вещество за храни,
хранителния ензим, хранителното 
вещество и/или друго вещество, 
добавени с хранителна или 
физиологична цел към хранителен 
продукт (или храна и/или добавка към 
храна) без да променят технологичната й 
функция (и без самите те да имат 
технологично въздействие), за да улеснят 
нейното третиране, приложение или 
употреба;

Or. en

Обосновка

For the use of nutrients in food and food supplements very often carriers are needed to 
facilitate the handling. This technological need is similar to food additives and flavourings 
that are also used at low levels. A harmonization on permitted carriers for nutrient 
preparations is needed with respect to regulatory developments on food supplements and food 
fortification.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 133
Приложение III, Заглавие

Общностен списък на хранителните 
добавки, одобрени за употреба в 
хранителни добавки и хранителни 
ензими, и условия на употреба.

Общностен списък на хранителните 
добавки, одобрени за употреба в 
хранителни добавки, хранителни ензими 
и ароматични вещества за храни, и 
условия на употреба.

Or. de

Обосновка

In the interests of comprehensive and stringent legislation, flavourings should be specifically 
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mentioned.

Изменение, внесено от  Horst Schnellhardt

Изменение 134
Приложение III, Част 3 a (new)

Част 3а Добавки в ароматични 
вещества за храни

Or. de

Обосновка

In the interests of comprehensive and stringent legislation, flavourings should be included.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 135
Приложение III, Част 3 б (нова)

Част 3б Носители в хранителни 
вещества

Or. de

Обосновка

In the interests of comprehensive and stringent legislation, carriers should be included.
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