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Изменение 311
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към изброените в член 
9, параграф 1 данни, в приложение ІІІ се 
определят допълнителни задължителни 
данни за специфични видове и 
категории храни.

1. В допълнение към изброените в член 
9, параграф 1 данни, в приложение ІІІ се 
определят допълнителни задължителни 
данни за специфични видове и 
категории храни. Задължителните 
данни могат да се отнасят за режима 
на производство, както и за състава 
на продукта.

Or. en

Обосновка

Важно е да се знае например дали в процеса са използвани ГМО.

Изменение 312
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към изброените в 
член 9, параграф 1 данни, в 
приложение ІІІ се определят 
допълнителни задължителни данни 
за специфични видове и категории 
храни.

(10) Захарни изделия или безалкохолни 
напитки, които съдържат 
глициризинова киселина или нейната 
амониева сол поради добавянето на 
веществото или веществата като 
такива, или на растението „сладък 
корен“ (Glycyrrhiza glabra) в 
концентрация 100 mg/kg или 10 mg/l, 
или по-висока, думите „съдържа 
сладък корен (сладник/ лакрица/
ликорис)“ се добавят непосредствено 
след списъка на съставките, освен ако 
терминът „сладък корен“ не е вече 
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включен в списъка на съставките или 
в наименованието, под което се 
продава храната. При липса на списък 
на съставките, посоченото по-горе 
обозначение придружава
наименованието на храната.
При захарни изделия, които 
съдържат глициризинова киселина 
или нейната амониева сол поради 
добавянето на веществото или 
веществата като такива, или на 
растението „сладък корен“
(Glycyrrhiza glabra) в концентрация 
4 g/kg или по-висока, непосредствено 
след списъка на съставките се добавя 
следното обозначение: „съдържа 
сладък корен (сладник/ лакрица/
ликорис) — лицата, страдащи от 
хипертония следва да избягват 
прекомерната консумация“. При 
липса на списък на съставките,
посоченото по-горе обозначение 
придружава наименованието на 
храната.
При безалкохолни напитки, които 
съдържат глициризинова киселина 
или нейната амониева сол поради 
добавянето на веществото или 
веществата  като такива, или на 
растението „сладък корен“
(Glycyrrhiza glabra) в концентрация 
50 mg/l или по-висока, или — при 
напитки, съдържащи над 1,2 обемни 
процента алкохол — в концентрация 
300 mg/l или по-висока, 
непосредствено след списъка на 
съставките се добавя следното 
обозначение: „съдържа сладък корен 
(сладник/ лакрица/ ликорис) —
лицата, страдащи от хипертония 
следва да избягват прекомерната 
консумация“. При липса на списък на 
съставките посоченото по-горе 
обозначение придружава
наименованието на храната.

Or. de
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Обосновка

Изискванията за допълнително етикетиране за някои храни не следва да са скрити в 
приложението, а да са посочени непосредствено след общите изисквания. Поради 
това, те са добавени в член 10 и съответното приложение III е заличено.

Изменение 313
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да изменя 
приложение III. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 4.

заличава се

Or. en

Обосновка

Измененията на изискванията за задължително етикетиране не са „несъществени 
елементи“ от регламента, които вероятно биха могли да бъдат договорени чрез 
комитология.

Изменение 314
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да изменя 
приложение III. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 

заличава се
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се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Измененията на изискванията за задължително етикетиране не са „несъществени 
елементи“ от регламента, които вероятно биха могли да бъдат договорени чрез 
комитология. Това е прерогатив на законодателя.

Изменение 315
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да изменя 
приложение III. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 4.

2. При напитки, с изключение на тези 
на основата на кафе, чай или 
екстракти от кафе или чай, когато 
наименованието на храната включва 
термина „кафе“ или „чай“, които са 
предназначени за консумация без 
модификация и съдържат кофеин 
независимо от източника му, в 
количество, по-голямо от 150 mg/l, 
или са концентрирани или сушени, 
като след възстановяване съдържат 
кофеин, независимо от източника му, 
в количество, по-голямо от 150 mg/l, 
обозначението „високо съдържание 
на кофеин“ следва да е разположено в 
същото зрително поле, в което се 
съдържа наименованието на 
напитката, следвано от посочване в 
скоби на съдържанието на кофеин, 
изразено в mg/100 ml.

Or. de
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Обосновка

Изискванията за допълнително етикетиране за някои храни не следва да са скрити в 
приложението, а да са посочени непосредствено след общите изисквания. Поради 
това те са добавени в член 10 и съответното приложение III е заличено.

Изменение 316
Jens Holm

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В някои държави много голям 
процент от месото се добива от 
животни, които не са били 
зашеметени преди умъртвяване. Тази 
информация се предава на 
потребителя.

Or. en

Обосновка

Законодателството на ЕС разрешава клането на животни без предварително 
зашеметяване за осигуряване на храна за някои религиозни общества. Част от това 
месо не се продава на мюсюлмани или евреи, а се пуска на общия пазар, и може 
несъзнателно да бъде закупено от потребители, които не желаят да купуват месо, 
добито от животни, които не са били зашеметени. Съобразно с това потребителите 
следва да бъдат информирани, че някои меса са добити от животни, които не са били 
зашеметени. Това ще им даде възможност да направят информиран избор в 
съответствие със своите етични съображения.

Изменение 317
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а). Храните или хранителните 
съставки с добавени фитостероли, 
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фитостеролови естери, 
фитостаноли или фитостанолови 
естери, изискват следното 
етикетиране:
а) „с добавени растителни стероли“ 
или „с добавени растителни 
станоли“ в същото зрително поле, в 
което се намира наименованието на 
храната;
б) количеството добавени 
фитостероли, фитостеролови 
естери, фитостаноли или 
фитостанолови естери в 
съдържанието (изразено в % или като 
g свободни растителни 
стероли/свободни станоли на 100 g 
или 100 ml продукт) се обозначават в 
списъка на съставките;
в) обозначението, че даден продукт е 
предназначен изключително за хора, 
които се стремят към понижаване на 
нивото на холестерол в кръвта;
г) обозначение, че лицата, приемащи 
медикаменти за понижаване на 
нивото на холестерол, следва да 
консумират продукта само под 
лекарско наблюдение;
д) ясно различимо обозначение, че 
продуктът може да не е подходящ за 
храна на бременни или кърмещи жени 
и деца под пет години;
е) препоръка, че продуктът следва да 
се използва като част от балансиран 
и разнообразен хранителен режим, 
включващ редовна консумация на 
плодове и зеленчуци с оглед 
поддържане равнището на 
каротеноиди;
ж) в същото зрително поле като 
обозначението, изискано съгласно 
точка 3 по-горе, обозначение, че 
консумацията на повече от 3 g/дневно 
добавени растителни стероли/
растителни станоли следва да се 
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избягва;
з) определяне на порция от 
съответната храна или хранителна 
съставка (за предпочитане в g или ml) 
с количеството растителни стероли
/растителни станоли, съдържащи се 
във всяка порция.

Or. de

Обосновка

Изискванията за допълнително етикетиране за някои храни не следва да са скрити в 
приложението, а да са посочени непосредствено след общите изисквания. Поради 
това, те са добавени в член 10 и съответното приложение III е заличено.

Изменение 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на специфични видове 
или категории храни, в изключителни 
случаи Комисията може да предвиди 
дерогации от изискванията, 
определени в член 9, параграф 1, букви 
б) и е), при условие че тези дерогации 
не водят до неадекватно 
информиране на крайния потребител 
и заведенията за обществено хранене.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Ръчно изработените продукти, 
произведени от микропредприятия, са 
освободени от изискването, 
предвидено в член 9, параграф 1, буква 
л), ако продуктите се продават на 
мястото на производство и 
продавачите са в състояние да 
предоставят информация за 
хранителната стойност. Като 
алтернатива, информацията може 
да се предоставя чрез етикети на 
рафтовете.

Or. en

Обосновка

Не следва да има възможност за допълнителни дерогации. Изключения следва да се 
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прилагат само за микропредприятия, които произвеждат ръчно изработени 
продукти.

Изменение 319
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 не засяга по-специфичните 
разпоредби на Общността относно 
мерките и теглилките.

Член 9 не засяга по-специфичните 
разпоредби на Общността относно 
мерките и теглилките. Следва да се 
спазват разпоредбите на Директива 
2007/45/ЕО относно определянето на 
правила за номиналните количества 
за предварително опаковани 
продукти.

Or. de

Обосновка

С цел подобряване прегледността на регламента следва да се добави позоваване на 
Директива 2007/45/ЕО относно определянето на правила за номиналните количества 
за предварително опаковани продукти.

Изменение 320
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължителната информация за 
храните е налична и лесно достъпна, в 
съответствие с настоящия регламент за 
всички храни.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. de
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Обосновка

Езикова промяна в съответствие с Директивата за етикетирането (2000/13/ЕО).

Изменение 321
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставянето на достъп до 
някои задължителни данни по начин, 
различен от предоставянето им върху 
опаковката или етикета, може да 
бъде установен от Комисията, при 
условие че общите принципи и 
изисквания, посочени в Глава II от 
настоящия регламент, са изпълнени.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Посочването на задължителните данни е основата на регламента. Средствата, чрез 
които тази информация се предоставя, не следва да се променят с мерки, 
предназначени за изменение на несъществени елементи от този регламент.

Изменение 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставянето на достъп до заличава се
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някои задължителни данни по начин, 
различен от предоставянето им върху 
опаковката или етикета, може да 
бъде установен от Комисията, при 
условие че общите принципи и 
изисквания, посочени в Глава II от 
настоящия регламент, са изпълнени.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Посочването на задължителните данни е основата на регламента. Средствата, чрез 
които тази информация се предоставя, не следва да се променят с мерки, 
предназначени за изменение на несъществени елементи от този регламент.

Изменение 323
John Bowis

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставянето на достъп до 
някои задължителни данни по начин, 
различен от предоставянето им върху 
опаковката или етикета, може да 
бъде установен от Комисията, при 
условие че общите принципи и 
изисквания, посочени в Глава II от 
настоящия регламент, са изпълнени.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Посочването на задължителните данни е основата на регламента. Средствата, чрез 
които тази информация се предоставя, не следва да се променят с мерки, 
предназначени за изменение на несъществени елементи от този регламент.

Изменение 324
Jan Březina

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставянето на достъп до 
някои задължителни данни по начин, 
различен от предоставянето им върху 
опаковката или етикета, може да 
бъде установен от Комисията, при 
условие че общите принципи и 
изисквания, посочени в Глава II от 
настоящия регламент, са изпълнени.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължителните изисквания в областта на информацията за храните винаги следва 
да са достъпни за крайния потребител и съгласно съдебната практика на ЕС (дело C-
85/94) – единственият начин за гарантиране на това е информацията да се 
предоставя на етикета. Купувачът не винаги е крайният потребител.
Това изменение е предложено за засилване на защитата на потребителите, за 
въвеждане на правна сигурност за операторите и за избягване на увеличение в броя на 
задължителните данни чрез други средства, и за тяхното защитаване от 
несъразмерни финансови тежести, които биха могли да бъдат породени от принципа 
на „алтернативните средства“.
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Изменение 325
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предоставянето на достъп до 
някои задължителни данни по начин, 
различен от предоставянето им върху 
опаковката или етикета, може да 
бъде установен от Комисията, при 
условие че общите принципи и 
изисквания, посочени в Глава II от 
настоящия регламент, са изпълнени.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Списъкът със задължителните данни е основата на регламента. Поради това, 
задължителното посочване на тези данни не следва да се променя чрез процедурата 
за комитология, която е предназначена за изменение на несъществени елементи.

Изменение 326
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, които се отнасят за 
храна, която не е предварително 
опакована, се прилагат разпоредбите 
на член 41.

4. За храни, предлагани за продажба 
без предварително опаковане, или 
когато храните са опаковани в 
търговски помещения при поискване 
от потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба 
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(насипни стоки), държавите-членки 
приемат правила относно начина, по 
който данните се представят на 
големи и крайни потребители. Те 
незабавно уведомяват Комисията за 
приетите мерки.

Or. de

Обосновка

Тъй като член 41, отделна разпоредба, упълномощаваща държавите-членки да 
предприемат национални мерки, се заличава, дерогациите на държавите-членки 
спрямо начина, по който се предоставя информация за насипни стоки, следва да 
бъдат посочени тук. Текстът е в съответствие с настоящите правила, предвидени в 
Директива 2000/13/ЕО.

Изменение 327
John Bowis

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, които се отнасят за
храна, която не е предварително 
опакована, се прилагат разпоредбите 
на член 41.

4. Член 41 се прилага за храни, 
предлагани за продажба на краен 
потребител без предварително 
опаковане или когато храните са 
опаковани в търговски помещения при 
поискване от потребителя или 
предварително опаковани за директна 
продажба.

Or. en

Обосновка

Поради проблемите, присъщи на етикетирането на храни, които не са предварително 
опаковани, включително храни, предлагани за продажба в заведения за хранене, такива 
храни следва да са освободени от особеностите на задължителното етикетиране, с 
изключение на информацията за алергени.
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Изменение 328
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, които се отнасят за храна, 
която не е предварително опакована, се 
прилагат разпоредбите на член 41.

4. В случаите, които се отнасят за храна, 
която не е предварително опакована, се 
прилага следното:
а) в случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
подробни правила относно начина, по 
който се представят данните, 
изброени в членове 9 и 10.
б) държавите-членки могат да решат 
да не изискват предоставянето на 
някои от данните, посочени в 
параграф 1, различни от посочените в 
член 9, параграф 1, буква в), при 
условие, че потребителят или 
заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.
в) държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Глава VI относно националните разпоредби следва да се заличи и да се замени с 
общностен подход за постигане на пълно хармонизиране в целия ЕС.
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Изменение 329
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, които се отнасят за храна, 
която не е предварително опакована, се 
прилагат разпоредбите на член 41.

4. В случаите, които се отнасят за храна, 
която не е предварително опакована, се 
прилага следното:
а) в случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
подробни правила относно начина, по 
който се представят данните, 
изброени в членове 9 и 10.
б) държавите-членки могат да решат 
да не изискват предоставянето на 
някои от данните, посочени в 
параграф 1, различни от посочените в 
член 9, параграф 1, буква в), при 
условие, че потребителят или 
заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.
в) държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

За добавяне на член 41 относно националните мерки за неопакована храна.
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Изменение 330
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, които се отнасят за храна, 
която не е предварително опакована, се 
прилагат разпоредбите на член 41.

4. В случаите, които се отнасят за храна, 
която не е предварително опакована, се 
прилага следното:
а) в случай на храни, предлагани за 
продажба на краен потребител или 
заведение за обществено хранене без 
предварително опаковане или когато 
храните са опаковани в търговски 
помещения при поискване от 
потребителя или предварително 
опаковани за директна продажба, 
държавите-членки могат да приемат 
подробни правила относно начина, по 
който се представят данните, 
изброени в членове 9 и 10.
б) държавите-членки могат да решат 
да не изискват предоставянето на 
някои от данните, посочени в 
параграф 1, различни от посочените в 
член 9, параграф 1, буква в), при 
условие, че потребителят или 
заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.
в) държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Глава VI относно националните разпоредби следва да се заличи и да се замени с 
общностен подход за постигане на пълно хармонизиране в целия ЕС.

Adlib Express Watermark



AM\762307BG.doc 19/196 PE418.218v01-00

BG

Изменение 331
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случаите, които се отнасят за 
храна, която е или не е предварително 
опакована и се предлага за продажба 
на местни пазари и селскостопански 
пазари, необходимостта от 
предоставяне на потребителя на 
всички задължителни данни по член 9 
или други разпоредби за етикетиране 
съгласно законодателството на ЕС се 
тълкува по гъвкав начин, за да могат 
задължителните данни да се 
предоставят на черни дъски чрез 
знаци или други средства.

Or. en

Обосновка

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food’ and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Изменение 332
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 1. Без да се засяга специфичното 
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законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета.

законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се представят по начин, 
който да гарантира тяхната 
четливост.

Or. en

Обосновка

Шрифт, чийто размер е минимум 3 mm, е невъзможен на практика. Настоящото
условие за „ясна четливост“ е достатъчно и изисква само повишено наблюдение в 
областта на безопасността на храните.

Изменение 333
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се представят по начин, 
който да гарантира тяхната 
четливост.
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Or. en

Обосновка

Шрифт, чийто размер е минимум 3 mm, е невъзможен на практика. Настоящото
условие за ясна четливост“ е достатъчно и изисква само повишено наблюдение в 
областта на безопасността на храните.

Изменение 334
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и 
на прикачения към нея етикет,
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета по един ясно 
четлив начин.

Or. de

Обосновка

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
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Portionsgrößen resultieren. 
. 

Изменение 335
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се представят по начин, 
който да гарантира тяхната 
четливост.

Or. en

Обосновка

Шрифт с размер 3 mm би довел до високи разходи за нашите предприятия. Това 
предложение би принудило предприятията да направят малките опаковки по-големи. 
В последно време има тенденция към намаляване на размерите на опаковките в 
съответствие с усилията за смекчаване на въздействието върху околната среда и за 
предлагане на по-малки разфасовки за потребителите по причини, свързани със 
здравето и храненето.
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Изменение 336
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се представят по начин, 
който да гарантира тяхната 
четливост.

Or. en

Обосновка

Условието от 3 mm е прекалено малко за задължителната информация. 
Придържането към строгото правило за 3 mm не би допринесло с много за 
видимостта на информацията върху етикета.

Изменение 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Предложение за регламент
Член 14 –– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
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прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета.

прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се представят по начин, 
който да гарантира тяхната 
четливост.

Or. en

Обосновка

Начинът за осигуряване на четливост ще бъде уговорен по-правилно чрез документ с 
насоки, обсъден и договорен между заинтересованите страни и националните 
(изпълнителни) органи.

Изменение 338
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета по начин, 
който да гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

Or. en
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Обосновка

Минимален размер на шрифта за цялата задължителна информация, особено когато 
е съчетан с национални езикови изисквания, ще намали количеството информация, 
която може да се посочва на етикета, особено когато мястото вече е ограничено, 
напр. върху бутилки. Свободното движение на вътрешния пазар също ще бъде 
засегнато неблагоприятно, тъй като броят на държавите, които могат да се 
поберат на един етикет, за множество пазари ще бъде намален. Това ще усложни 
логистиката и ще увеличи разходите за производителите, а по този начин и за 
потребителите.

Изменение 339
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 1 mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета.

Or. de

Обосновка

Задължителен минимален размер на шрифта от 3 mm е неосъществим и предполага 
липса на място при много храни дори за задължителната информация, която трябва 
да се съдържа върху етикета.
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Изменение 340
John Bowis

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви,
чиято „х“-височина, както е 
определена в приложение *, е по-
голяма от или равна на 1,2 mm.
Факторите, посочени в приложение 
**, могат да засегнат четливостта и 
се зачитат в оформлението на 
етикета.

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост от измерими и следователно приложими критерии за 
подобряване на яснотата на етикета. Докато един минимален размер на шрифта не 
осигурява непременно цялостна прегледност, този параграф гарантира зачитането 
на редица фактори, които засягат прегледността (например контраст, вид шрифт, 
подредба и т.н.).

Изменение 341
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
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приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета.

приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3 mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета. Тези 
задължителни данни също трябва да 
се отпечатват на брайлова азбука, за 
да могат да се четат от слепи хора.

Or. es

Обосновка

Следва да има изискване задължителните данни на етикетите да се отпечатват и на 
брайлова азбука, за да могат да се четат от слепи хора.

Изменение 342
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 2 mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 28/196 AM\762307BG.doc

BG

Or. de

Обосновка

Задължителен минимален размер на шрифта от 3 mm е неосъществим и предполага 
липса на място при много храни дори за задължителната информация, която трябва 
да се съдържа върху етикета.

Изменение 343
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и 
на прикачения към нея етикет,
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета по начин, 
който да осигури ясната им 
четливост. Европейската комисия 
разработва в сътрудничество със 
съответните представители на 
заинтересованите страни 
задължителни правила относно 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация върху 
опаковката на храните, преди 
влизането в сила на 
законодателството. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. en
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Изменение 344
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се посочват на 
опаковката или на етикета по начин, 
който да гарантира четливостта.

Or. de

Обосновка

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3 mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.
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Изменение 345
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и 
на прикачения към нея етикет,
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета по начин, 
който да гарантира ясната им 
четливост. Европейската комисия 
разработва в сътрудничество със 
съответните представители на 
заинтересованите страни 
задължителни правила относно 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация върху 
опаковката на храните; тези правила 
няма да упоменават повсеместни 
размери на шрифта, а ще определят 
съотношенията между етикетите и 
информацията, която трябва да 
съдържат. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. hu

Обосновка

Докато премахването на задължителния размер на шрифта от 3 mm, който се 
съдържа в предложението на Комисията, се одобрява, важно е задължителните 
правила за четливостта, които ще бъдат определени впоследствие заедно с експерти 
и заинтересовани страни, да не се изразяват с общи стойности, тъй като конкретен 
размер на шрифта няма същото отражение върху голям етикет, каквото има върху 
малък етикет. В резултат на това е важно размерът на шрифта да се определя 
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според размера на етикета.

Изменение 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката в ясно четлив формат, 
включващ размер на шрифта с „х“-
височина (еталонът, който 
обикновено се използва за шрифта, е 
височината на малката буква х) с
минимум 1,7 mm и значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

Други елементи, които се зачитат за 
гарантиране на четливостта на 
информацията за храните, са 
оформлението на текста, стилът, 
размерът и цветът на шрифта на 
текста, цветът на фона, опаковката 
и отпечатването, и разстоянието и 
ъгълът на гледане.
Комисията разработва правила за 
определяне на начина на прилагане на 
тези елементи за гарантиране на 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
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посочена в член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение е частично вдъхновено от насоките на стандартите ISO. Цялата
информация, представена на етикета, следва да е лесно видима и ясно четлива за 
потребителите.

Изменение 347
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и 
на прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета по начин, 
който да осигури ясната им 
четливост.

Чрез обществена консултация с 
всички заинтересовани страни, 
Европейската комисия разработва 
задължителни правила относно 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация.

Or. en
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Обосновка

Тъй като този въпрос има значително въздействие върху хранително-вкусовата 
промишленост, тези насоки следва да се разработват само след обществена 
консултация с всички заинтересовани страни, гарантирайки, че процедурата е 
прозрачна и всички страни са в състояние да изразят своето мнение.

Изменение 348
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и 
на прикачения към нея етикет,
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст 
между отпечатания надпис и фона на 
етикета.

Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к), 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета по ясно 
четлив начин.

Европейската комисия разработва 
чрез процедура на консултация със 
съответните представители на 
заинтересованите страни 
задължителни правила относно 
четливостта на предназначена за 
потребителите информация върху 
опаковката на храните. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. de
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Обосновка

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Изменение 349
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 и алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто фиксиран размер е минимум 3 
mm и се представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на етикета.

Мерките за прилагане, приети от 
Комисията, установяват критерии, 
които определят какво представлява
„значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета“. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en
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Обосновка

Наложителни са конкретни изисквания с цел даване на възможност на органите за 
контрол на храните да упражняват ефективен контрол върху прегледността на 
информацията за храните.

Изменение 350
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 и алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до й),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 3mm и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета.

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к),
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто фиксиран размер е минимум 3 
mm и се представят по начин, който да 
гарантира значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на етикета.

Мерките за прилагане, приети от 
Комисията, установяват критерии, 
които определят какво представлява
„значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета“. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en
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Обосновка

Наложителни са конкретни изисквания с цел даване на възможност на органите за 
контрол на храните да упражняват ефективен контрол върху прегледността на 
информацията за храните.

Изменение 351
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоките за прилагане, приети от 
Комисията, установяват критерии, 
които определят какво представлява 
„значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета“. Насоките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

В текста на регламента следва да се упоменат конкретни изисквания за размера на 
шрифта с цел премахване на настоящата правна несигурност по отношение на 
въпроса за това какво съставлява четлив етикет и така да се даде възможност на 
органите за контрол на храните да упражняват по-ефективен контрол върху 
прегледността на информацията за храните. Освен това следва да се установят 
конкретни критерии, определящи понятието „значителен контраст“, както и други 
уместни разпоредби, с цел осигуряване на допълнителна яснота на насоките за 
операторите и органите за контрол на храните.

Adlib Express Watermark



AM\762307BG.doc 37/196 PE418.218v01-00

BG

Изменение 352
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насоките за прилагане, приети от 
Комисията, установяват критерии, 
които определят какво представлява
„значителен контраст между 
отпечатания надпис и фона на 
етикета“. Насоките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

В текста на регламента следва да се упоменат конкретни изисквания за размера на 
шрифта с цел премахване на настоящата правна несигурност по отношение на 
въпроса за това какво съставлява четлив етикет и така да се даде възможност на 
органите за контрол на храните да упражняват по-ефективен контрол върху 
прегледността на информацията за храните. Освен това следва да се установят 
конкретни критерии, определящи понятието „значителен контраст“, както и други 
уместни разпоредби, с цел осигуряване на допълнителна яснота на насоките за 
операторите и органите за контрол на храните.

Изменение 353
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Комисията разработва в 
сътрудничество със съответните 
представители на заинтересованите 
страни насоки относно 
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четливостта.

Or. de

Обосновка

По-обширен подход, включващ разработване на насоки за ЕС, които следва да се 
договорят между представителите на заинтересованите страни и съответните 
органи, е за предпочитане пред наблягане единствено върху една от страните на 
четливостта на етикета.

Изменение 354
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за определени храни със 
задължителни изисквания за 
етикетиране, предвидени в 
специфичното законодателство на 
Общността, в допълнение към 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, подходящият размер на 
шрифта следва да е такъв, че да 
задоволява нуждата на потребителя 
от четливост и допълнителна 
информация, свързана с конкретната 
употреба на тези храни.

Or. en

Обосновка

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
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mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Изменение 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за определени храни със 
задължителни изисквания за 
етикетиране, предвидени в 
специфичното законодателство на 
Общността, в допълнение към 
изискванията, посочени в член 9, 
параграф 1, размерът на шрифта 
следва да е такъв, че да задоволява 
нуждата на потребителя от 
четливост и допълнителна 
информация, свързана с конкретната 
употреба на тези храни.

Or. en

Обосновка

Храните, предназначени за специфична хранителна употреба, съдържат 
допълнителна задължителна информация относно тяхната годност за употреба, 
обширни указания за употреба; противопоказания, където е приложимо, 
предупредителна и медицинска информация. При такива храни не е възможно 
посочване на информацията по член 9, параграф 1 и на допълнителната 
задължителна информация върху етикета с размер на шрифта от 3 mm. Поради това 
продуктите, предназначени за специфична хранителна употреба, следва да са 
освободени от изискванията за минимален размер на шрифта.
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Изменение 356
Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 14 –– параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случаите на продукти, 
предназначени за специфична 
хранителна употреба, както е 
определено в Директива 89/398/ЕИО, 
които са предмет на задължителни 
изисквания за етикетиране съгласно 
законодателството на Общността в 
допълнение към изискванията, 
посочени в член 9, параграф 1, 
размерът на шрифта следва да е 
такъв, че да задоволява нуждата на 
потребителите от четливост и 
допълнителна информация, свързана с 
конкретната употреба на тези храни.

Or. it

Обосновка

Поради практически съображения, с оглед на различните законови разпоредби, 
свързани с етикетирането на продукти от този конкретен вид.

Изменение 357
John Bowis

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, изброени в член 9, параграф 
1, букви a), д) и к), се поставят в едно и 
също зрително поле.

2. Данните, изброени в член 9, параграф 
1, букви a), д), е) и к), се поставят в едно 
и също зрително поле.

Or. en
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Обосновка

Обозначенията на сроковете (буква е) следва да се намират в същото зрително поле 
съгласно настоящото законодателство (Директива 2000/13/ЕО).

Изменение 358
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, изброени в член 9, параграф 
1, букви a), д) и к), се поставят в едно и 
също зрително поле.

2. Данните, изброени в член 9, параграф 
1, букви a), д), е) и к), се поставят в едно 
и също зрително поле.

Or. es

Обосновка

Потребителите са свикнали да намират срока на годност или препратка към 
неговото разположение върху етикета. Следователно тази информация следва да е 
разположена в същото зрително поле, както наименованието на продукта, нетното 
количество и обемното алкохолно съдържание.

Изменение 359
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ по-
малка от 10 cm2;

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност за 
отпечатване е с площ по-малка от 
80 cm2;

Or. de
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Обосновка

Дерогациите от размера на опаковката в предложението на Комисията са 
нереалистични и неосъществими.

Изменение 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ 
по-малка от 10 cm2.

4. Европейската комисия разработва 
правила, установяващи начина, по 
който следва да се прилагат 
елементите, посочени в член 14, 
параграф 1, за гарантиране на 
четливостта на информацията за 
храните за потребителите при 
опаковки или контейнери с много 
ограничена повърхностна площ.

Or. en

Обосновка

Информацията, която се съдържа върху всички опаковки, независимо от техния 
размер, следва да е ясно четлива за потребителите, в противен случай е безсмислена.

Изменение 361
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ по-
малка от 10 cm2.

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ по-
малка от 100 cm2.
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Or. en

Обосновка

 Ако минимален размер на шрифта следва да е задължителен, трябва да се обмисли 
ефективно изключение за малки опаковки. 100 см2 е минималната повърхност, 
необходима за минимален размер на шрифта, както е предложен от Комисията.

Изменение 362
John Bowis

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ 
по-малка от 10 cm2.

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи 
на опаковки или контейнери, при 
които задължителната 
информация за храните заема 
пространство, равно на 50 % или 
повече от най-широката 
повърхност на опаковката или 
контейнера. При такива продукти 
следва да се зачитат критериите, 
посочени в приложение **.

Or. en

Обосновка

Минимален размер на шрифта от 3 mm не е практичен, особено при малки опаковки. 
Този параграф би въвел изключение за малки опаковки и продукти, при които има 
действително ограничение на пространството за етикет. Това също би избегнало 
необходимостта от повече материали за опаковки и етикетиране.
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Изменение 363
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ по-
малка от 10 cm2.

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ по-
малка от 100 cm2.

Or. en

Обосновка

Ако минимален размер на шрифта следва да е задължителен, трябва да се обмисли 
ефективно изключение за малки опаковки. 100 см2 е минималната повърхност, 
необходима за минимален размер на шрифта, както е предложен от Комисията.

Изменение 364
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Задължителната информация за 
храните се излага на значителна площ 
по такъв начин, че да бъде лесно 
видима, четлива и, където е 
целесъобразно, незаличима. Тази 
информация не може да бъде скривана 
по никакъв начин, затъмнявана, 
отнемана или прекъсвана от какъвто и 
да било текст или графичен материал 
или друг намесващ се материал.

6. Задължителната информация за 
храните се излага на значителна площ 
по такъв начин, че да бъде лесно 
видима, четлива и, където е 
целесъобразно, незаличима. Тази 
информация не може да бъде скривана 
по никакъв начин, затъмнявана или 
прекъсвана от какъвто и да било текст 
или графичен материал или друг 
намесващ се материал.

Or. en
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Обосновка

Не е предоставена обосновка за изменението на текущата формулировка и няма 
очевидна такава. Отново е въведен неопределен термин („отнемана“), който 
единствено ще породи дискусии и проблеми в ежедневното прилагане на 
законодателството — и без видима причина.

Изменение 365
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Задължителната информация за 
храните се излага на значителна площ 
по такъв начин, че да бъде лесно 
видима, четлива и, където е 
целесъобразно, незаличима. Тази 
информация не може да бъде скривана 
по никакъв начин, затъмнявана, 
отнемана или прекъсвана от какъвто и 
да било текст или графичен материал 
или друг намесващ се материал.

6. Задължителната информация за 
храните се излага на значителна площ 
по такъв начин, че да бъде лесно 
видима, четлива и незаличима. Тази 
информация не може да бъде скривана 
по никакъв начин, затъмнявана, 
отнемана или прекъсвана от какъвто и 
да било текст или графичен материал 
или друг намесващ се материал.

Or. es

Обосновка

Не е ясно защо задължителната информация следва да е незаличима само в 
определени случаи.

Изменение 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а

1. Когато страната на произход или 
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мястото на произход на дадена храна 
не е същото, като това на основната
ѝ съставка или основните ѝ съставки, 
страната на произход или мястото 
на произход на тези съставки също се 
обозначава.

2. По отношение на месо, различно от 
говеждо или телешко, посочването на 
страната на произход или мястото 
на произход може да бъде единно 
място на произход единствено когато 
животните са били родени, 
отгледани и заклани в една и съща 
страна или на едно и също място. В 
останалите случаи се посочва 
информация за всяко от различните 
места на раждане, отглеждане и 
клане.

3. Правилата за прилагане на 
параграф 1 могат да се установяват 
от Комисията. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

4. Правилата за прилагане, отнасящи 
се до условията и критериите за 
употреба на данни, които са 
предоставени доброволно могат да се 
установяват от Комисията.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Потребителите имат интерес да знаят къде е произведен даден продукт. Поради 
това следва да се изисква задължително обозначаване на страната на произход.
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Изменение 367
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 15 – букви а) и б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължителната информация за 
храните трябва да бъде налична най-
късно преди извършването на 
продажбата и да бъде отразена в 
материал, съпътстващ сключването на 
продажбата от разстояние, или да бъде 
предоставена с други подходящи 
средства;

а) задължителната информация за 
храните трябва да бъде налична най-
късно преди извършването на 
продажбата и в момента на 
доставката, и да бъде отразена в 
материал, съпътстващ сключването на 
продажбата от разстояние, или да бъде 
предоставена с други подходящи 
средства;

б) данните, изброени в член 9, 
параграф 1, букви г), е), з), ж) и к), са 
задължителни единствено в момента 
на доставка.

Or. es

Обосновка

Не е ясно защо се прави разлика между информация, която следва да е налична в 
момента на закупуване и в момента на доставка. Tази разлика може да доведе до 
липса на достъп на потребителя до съществена информация.

Изменение 368
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 15 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължителната информация за 
храните трябва да бъде налична най-
късно преди извършването на 
продажбата и да бъде отразена в 
материал, съпътстващ сключването 

а) задължителната информация за 
храните трябва да бъде налична преди 
сключване на договора и да е четлива
по начин, подходящ за използваните 
средства за комуникация от 
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на продажбата от разстояние, или да 
бъде предоставена с други подходящи 
средства;

разстояние; потребителят получава 
задължителната информация на 
траен носител, в разумен срок след 
сключването на договора и най-късно 
в момента на доставка на храната в 
съответствие с член 13, параграф 2 
от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка отразява подхода, използван при друго свързано 
законодателство на ЕС в областта на потребителите.

Изменение 369
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 15 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните, изброени в член 9, 
параграф 1, букви г), е), з), ж) и к), са
задължителни единствено в момента 
на доставка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължителната информация за храните (т. е. данните, изброени в член 9, параграф 
1, и допълнителните задължителни данни за специфични видове и категории храни, 
посочени в приложение III) се предоставя преди извършването на продажбата. Това 
изменение гарантира, че в случай на продажба от разстояние цялата задължителна 
информация за храните, включително информацията, изисквана от член 9, параграф 
1, букви г), е), ж), з) и к), също се предоставя в момента на извършване на 
продажбата.
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Изменение 370
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 15 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните, изброени в член 9, 
параграф 1, букви г), е), з), ж) и к), са 
задължителни единствено в момента 
на доставка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че в случай на продажба от разстояние цялата
задължителна информация за храните, включително информацията, изисквана от 
член 9, параграф 1, букви г), е), ж), з) и к), също се предоставя в момента на 
извършване на продажбата. 

Изменение 371
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 15 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните, изброени в член 9, параграф 
1, букви г), е), з), ж) и к), са 
задължителни единствено в момента на 
доставка.

б) данните, изброени в член 9, параграф 
1, букви г), е), з), ж) и й), са 
задължителни единствено в момента на 
доставка.

Or. de

Обосновка

Алкохолното съдържание на алкохолните напитки е изключително важна 
информация, която трябва да се предоставя на потребителите, извършващи покупки 
през интернет или по пощата, преди доставянето на продукта. Въпреки това, 
указанията за употреба са необходими само при консумация на храната и 
следователно могат да се предоставят в момента на доставка.
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Изменение 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 15 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните, изброени в член 9, параграф 
1, букви г), е), з), ж) и к), са 
задължителни единствено в момента на 
доставка.

б) данните, изброени в член 9, параграф 
1, буква е), са задължителни единствено 
в момента на доставка.

Or. en

Обосновка

С изключение на срока на минимална трайност, който не може да се предоставя 
предварително, доставяните от разстояние храни следва да отговарят на същите 
изисквания за информация, както храните, продавани в магазини.

Изменение 373
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 9, параграф 2, 
задължителната информация за храните 
се предоставя на език, който е лесно 
разбираем за потребителите от 
държавите-членки, в които се 
продава храната.

1. Без да се засяга член 9, параграф 2, 
задължителната информация за храните 
се предоставя на езика или езиците, 
използвани в държавата-членка, в 
която се продава храната.

Or. fr

Обосновка

Потребителите трябва да получават информация за храната на своя език.
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Изменение 374
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на своята територия 
държавите-членки, в които се 
търгуват храните, могат да 
установят, че данните се 
предоставят на един или повече от 
официалните езици на Общността.

заличава се

Or. de

Обосновка

На фона на растящата мобилност на потребителите в рамките на Европейския 
съюз, предложението на Комисията не е актуално. Поради това параграф 2 следва да 
се заличи.

Изменение 375
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на своята територия 
държавите-членки, в които се търгуват 
храните, могат да установят, че данните 
се предоставят на един или повече от 
официалните езици на Общността.

2. В рамките на своята територия 
държавите-членки, в които се търгуват 
храните, могат да установят, че данните 
се предоставят на един или повече от 
официалните езици на Общността.
Въпреки това, такива изисквания не 
могат да предотвратят 
предоставянето на задължителната 
информация на други езици на ЕС, 
които могат да бъдат лесно разбрани 
от потребителите в отделните 
държави-членки.

Or. en
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Обосновка

Докато задължителната информация за храните трябва да се предоставя на език, 
който потребителите разбират, правилата не следва да нарушават свободното 
движение на стоки. Правилата по отношение на езика следва да са достатъчно 
гъвкави, за да позволяват на потребители да получават информация на език, който те 
могат да разбират без затруднения, макар и той вероятно да не е техният майчин 
език. Съдебната практика на Съда на ЕО е изразила подкрепа по отношение на 
такава гъвкавост.

Изменение 376
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не изключват
възможността данните да се посочват на 
няколко езика.

3. Параграф 1 не изключва
възможността данните да се посочват на 
няколко езика.

Or. de

Обосновка

Изискванията в член 16 отиват отвъд Директива 2000/13/ЕО (Директивата за 
етикетирането) и съответната съдебна практика на Съда на Европейските 
общности. Следва да остане изискването за употреба на език, който е лесно 
разбираем за потребителя. Наименованията на чужд език също трябва да са 
разрешени, ако могат да бъдат разбрани лесно. Съгласно принципите на 
законодателството в областта на храните, критерият за определяне какво е лесно 
разбираемо по смисъла на тази разпоредба винаги е общият начин на мислене на 
средностатистическия интелигентен потребител.

Изменение 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на стъклени 
бутилки, предназначени за повторно 
използване, на които е поставена 

заличава се
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незаличима маркировка и поради тази 
причина нямат поставен етикет, 
пръстен или яка, се изисква да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в 
член 9, параграф 1, букви a), в), д), е) и 
л).

Or. en

Обосновка

Фактът, че даден продукт се продава в стъклени бутилки, не оправдава пропускане на 
задължителното обявяване съгласно член 9.

Изменение 378
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване, 
на които е поставена незаличима 
маркировка и поради тази причина 
нямат поставен етикет, пръстен или яка, 
се изисква да бъдат предоставени
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д), е) и л).

1. По отношение на стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване, 
на които е поставена незаличима 
маркировка и поради тази причина 
нямат поставен етикет, пръстен или яка, 
се изисква да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д) и е).

Or. de

Обосновка

Задължителното обявяване на хранителните стойности е отхвърлено. Стъклените 
бутилки, които са предназначени за повторно използване, обикновено се продават 
като отделни разфасовки (напр. 200 ml или 250 ml). При такива бутилки мястото за 
информация върху етикет е много ограничено. Поради това, текущото количество 
информация следва да се запази, т. е. наименованието, под което продуктът се 
предлага за продажба, нетното количество, наличието на алергени и срока на 
минимална трайност на храната (виж  член 13, параграф 4 от Директива 2000/13/ЕО 
(Директивата за етикетирането).
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Изменение 379
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване, 
на които е поставена незаличима 
маркировка и поради тази причина 
нямат поставен етикет, пръстен или яка, 
се изисква да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д), е) и л).

1. По отношение на стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване, 
на които е поставена незаличима 
маркировка и поради тази причина 
нямат поставен етикет, пръстен или яка, 
се изисква да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни,
изброени в член 9, параграф 1, букви a)
до г), д), е), ж) и л).

Or. fr

Обосновка

Това изменение е предназначено за разширяване на информацията, която трябва да се 
предоставя на потребителите; в съответствие с изменението на член 9, параграф 2.

Изменение 380
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване, 
на които е поставена незаличима 
маркировка и поради тази причина 
нямат поставен етикет, пръстен или яка, 
се изисква да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д), е) и л).

1. По отношение на стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване, 
на които е поставена незаличима 
маркировка и поради тази причина 
нямат поставен етикет, пръстен или яка, 
се изисква да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
б), в), г), д), е), ж) и л).

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\762307BG.doc 55/196 PE418.218v01-00

BG

Обосновка

Информацията по член 9, параграф 1: б) „списък на съставките“, г) „количество на 
определени съставки или категории съставки“ и ж) „специални условия на 
съхраняване или условия на употреба“, също следва да е задължителна за продукти, 
опаковани в стъклени бутилки, предназначени за повторно използване.

Изменение 381
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване, 
на които е поставена незаличима 
маркировка и поради тази причина 
нямат поставен етикет, пръстен или яка, 
се изисква да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д), е) и л).

1. По отношение на стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване, 
на които е поставена незаличима 
маркировка и поради тази причина 
нямат поставен етикет, пръстен или яка, 
се изисква да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д), е) и л). Данните, посочени в член 
9, параграф 1, буква л), се отнасят 
единствено за информацията по член 
29, параграф 1, буква а).

Or. de

Обосновка

Стъклените бутилки, предназначени за повторно използване, на които е поставена 
незаличима маркировка, обикновено се продават като отделни разфасовки (напр. 200 
ml или 250 ml) и разполагат с много ограничена площ за отпечатване. На тази малка 
площ за отпечатване не би имало място за цялата информация за хранителните 
стойности. Поради това, информацията за хранителните стойности следва да е 
ограничена до това, което е важно за потребителя – енергийната стойност.
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Изменение 382
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване, 
на които е поставена незаличима 
маркировка и поради тази причина 
нямат поставен етикет, пръстен или яка, 
се изисква да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д), е) и л).

1. По отношение на стъклени бутилки, 
предназначени за повторно използване, 
на които е поставена незаличима
маркировка и поради тази причина 
нямат поставен етикет, пръстен или яка, 
се изисква да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
б), в), г), д), е), ж) и л).

Or. en

Обосновка

Информацията по член 9, параграф 1: б) „списък на съставките“, г) „количество на 
определени съставки или категории съставки“ и ж) „специални условия на 
съхраняване или условия на употреба“, също следва да е задължителна за продукти, 
опаковани в стъклени бутилки, предназначени за повторно използване.

Изменение 383
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията съгласно член 9, 
параграф 1, буква л) следва да е 
ограничена до информацията 
съгласно член 29, параграф 1, буква а).

Or. en

Обосновка

Стъклените бутилки, предназначени за повторно използване, на които е поставена 
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незаличима маркировка, обикновено се продават като отделни разфасовки (напр. 200 
ml или 250 ml) и разполагат с много ограничена площ за отпечатване. Едно цялостно 
обявяване на хранителните стойности не би се събрало на тази малка площ за 
отпечатване и в резултат на това информацията за хранителните стойности следва 
да е ограничена до най-важната за потребителя информация – а именно енергийната 
стойност. 

Изменение 384
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, или миниатюрни 
бутилки, при които най-големият 
етикет не надвишава 25 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

Or. en

Обосновка

В някои сектори, особено в този на спиртните напитки, продажбата на миниатюрни 
бутилки, обикновено от 5 cl, е широко разпространена. Поради малките им размери и 
ролята им на „вкусови мостри“ е уместно те да се ползват от освобождаване по 
отношение на някои изисквания за етикетиране. Въпреки това, измерването на 
бутилките с оглед определянето на тяхната най-голяма повърхност не е лесно. Ето 
защо е по-просто, не на последно място и за правоприлагащите органи, определящ 
фактор за освобождаването да бъде максималният размер на етикета.
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Изменение 385
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност за 
отпечатване е по-малка от 100 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

Or. en

Обосновка

Подобряването на четливостта на опаковката все пак изисква изключение за площ с 
размер до 100 cm2, а не само до 10 cm2. Например, една вафла има площ за 
отпечатване в размер на 70 cm2. 

Изменение 386
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност за 
отпечатване е по-малка от 100 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
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или при поискване от потребителя. или при поискване от потребителя.

Or. en

Обосновка

Подобряването на четливостта на опаковката все пак изисква изключение за площ с 
размер до 100 cm2, а не само до 10 cm2. Например, една вафла има площ за 
отпечатване в размер на 70 cm2. 

Изменение 387
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 100 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

Or. en

Обосновка

Скоро задължителната информация ще заема повече от 10 cm². Поради това, 
информацията следва да е задължителна само ако опаковката е поне 100 cm². 
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Изменение 388
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност за 
отпечатване е по-малка от 100 cm2 или 
нетното количество е по-малко от 
30 g, се изисква на опаковката или на 
етикета да бъдат предоставени 
единствено задължителните данни, 
изброени в член 9, параграф 1, букви a), 
в), д) и е). Данните, посочени в член 9, 
параграф 1, буква б) се предоставят с 
други средства или при поискване от 
потребителя.

Or. de

Обосновка

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Изменение 389
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 2. За опаковки или контейнери, при 
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които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

които най-широката повърхност за 
отпечатване е по-малка от 50 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

Or. de

Обосновка

Размерът на пакет дъвки е 10 cm². За повечето продукти от този вид би било 
невъзможно да се отпечата цялата задължителна информация с букви с размер 3 mm
на повърхност по-малка от 50 cm². Площта на повърхността следва да е по-голяма за 
изключенията.

Изменение 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), б), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

Or. en

Обосновка

Списъкът на съставките е важна информация, която следва да се предоставя и на 
малки опаковки.
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Изменение 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 
1, буква б) се предоставят с други 
средства или при поискване от 
потребителя.

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Въпреки това, предоставянето на 
всички данни съгласно член 9, 
параграф 1 чрез интернет е 
задължително и информацията се 
предоставя на мястото на 
закупуване.

Or. en

Обосновка

Фактът, че даден продукт е с малък размер, не оправдава пропускане на 
задължителното обявяване съгласно член 9.

Изменение 392
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност е по-
малка от 10 cm2, се изисква на 
опаковката или на етикета да бъдат 
предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 

2. За опаковки или контейнери, при 
които най-широката повърхност за 
отпечатване е по-малка от 80 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
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9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

9, параграф 1, букви a), в), д) и е).
Данните, посочени в член 9, параграф 1, 
буква б) се предоставят с други средства 
или при поискване от потребителя.

Or. de

Обосновка

Дерогациите от размера на опаковката в предложението на Комисията са 
нереалистични и неосъществими.

Изменение 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случаите на храна в опаковки 
или контейнери, при които най-
широката повърхност е по-малка от 
25 cm2, обявяването на хранителните 
стойности съгласно член 9, параграф 
1, буква л) на опаковката или на 
етикета не е задължително. Въпреки 
това, предоставянето на тази 
информация чрез интернет е 
задължително и информацията се 
предоставя на мястото на 
закупуване.

Or. en

Обосновка

Свързано с изменението на приложение IV. Първото изречение е взето от приложение 
IV с цел въвеждане на изискването на предоставяне на задължителна информация 
чрез интернет.
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Изменение 394
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга останалото 
законодателство на Общността, с което 
се въвежда изискване за задължително 
обявяване на хранителните стойности, 
обявяването, посочено в член 9, 
параграф 1, буква л) не се изисква за 
храните, изброени в приложение IV.

3. Без да се засяга останалото 
законодателство на Общността, с което 
се въвежда изискване за задължително 
обявяване на хранителните стойности, 
обявяването на хранителните 
стойности, посочено в член 9, 
параграф 1, буква л) не се изисква за 
храните, изброени в приложение IV.

Or. de

Обосновка

Дерогациите от размера на опаковката в предложението на Комисията са 
нереалистични и неосъществими.

Изменение 395
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При неопакована предварително 
стока, включително при заведения за 
обществено хранене по член 2, 
параграф 2, буква г), данните, 
посочени в член 9, както и тези, 
посочени в член 29, не са 
задължителни.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към съображение 49.
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Изменение 396
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 Наименованието на храните е 
тяхното юридическо наименование.
При липса на такова наименование 
наименованието на храните е тяхното 
обичайно наименование или, ако не 
съществува обичайно наименование или 
обичайното наименование не се 
използва, се предоставя описателно 
наименование на храната.

1 Наименованието на храните е 
наименованието, предвидено в 
съответното законодателство. При 
липса на такова наименование 
наименованието на храните е тяхното 
обичайно наименование или, ако не 
съществува обичайно наименование или 
обичайното наименование не се 
използва, се предоставя описателно 
наименование на храната.

Or. de

Обосновка

Езикова промяна в съответствие с терминологията, използвана в Директивата за 
етикетирането (2000/13/ЕО).

Изменение 397
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфичните разпоредби относно 
използването на наименованието на 
храната и данните, които я 
съпровождат, са посочени в 
приложение V.

2. Допуска се използването в 
държавата-членка, в която се 
осъществява търговията, на 
наименованието, под което 
продуктът е законно произведен и 
търгуван в държавата-членка на 
производство.
Въпреки това, когато прилагането на 
останалите разпоредби на настоящия 
регламент, по-специално 
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разпоредбите за задължителната 
информация, не би позволило на 
потребителите в държавата-членка, 
в която се осъществява търговията, 
да узнаят действителното естество 
на храната и да я отличат от 
храните, с които биха могли да я 
объркат, търговското наименование 
на храната се съпровожда от друга 
описателна информация, която се 
поставя в близост до търговското 
наименование на храната.
(2а) В изключителни случаи 
търговското наименование на 
храната в държавата-членка на 
производството не може да се 
използва в държавата-членка, в която 
се осъществява търговията, когато 
храната, която се обозначава с това 
наименование, е толкова различна по 
отношение на състава или 
производството, в сравнение с 
храната, която е позната под това 
наименование, че разпоредбите на 
параграф 2 са недостатъчни, за да 
гарантират коректно информиране 
на потребителите в държавата-
членка, в която се осъществява 
търговията.
(2б) Нито една търговска марка, 
търговско наименование или 
популярно наименование не може да 
замества наименованието, под което 
храната се предлага за продажба.
(2в) Наименованието, под което 
продуктът се предлага за продажба, 
включва или се съпровожда от данни 
относно физическото състояние на 
храната или специфичната 
обработка, на която е била 
подложена (например на прах, 
замразена-сушена, дълбоко замразена, 
бързо замразена, концентрирана, 
опушена) във всички случаи, когато 
пропускането на тази информация 
може да доведе до заблуждаване на 
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купувача.
(2г) Всяка храна, което е била 
обработена с йонизиращо лъчение, 
трябва да съдържа означението 
„облъчено“ или „обработено с 
йонизиращи лъчения“.
(2д) Приложение V съдържа 
специфични изисквания относно 
обозначението „мляно месо“.

Or. de

Обосновка

В съответствие с целта за „опростяване и по-добро регулиране“, разпоредбите 
относно търговското наименование на дадена храна следва да са обхванати от член в 
текста на регламента (член 18 в този случай). Съществуващите правила в Директива 
2000/13/ЕО (Директивата за етикетирането) бяха ясни и недвусмислени и поради 
това следва да се използват (вж. член 5).

Изменение 398
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад 
[пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение 
на тези продукти и може да 
придружи този доклад със 

заличава се
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специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на 
съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3;

Or. fi

Обосновка

Важно е потребителите да следва да са информирани и за съставките, съдържащи 
се в алкохолните напитки. Това е особено важно за потребители, които например 
страдат от диабет.

Изменение 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад 
[пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение 
на тези продукти и може да 
придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на 

заличава се
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съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3;

Or. en

Обосновка

Специални правила следва да се изискват за всички алкохолни напитки, тъй като 
потребителите трябва да са информирани за количеството и качеството на 
основните хранителни характеристики на тези напитки, като въглехидрати и обща 
енергийна стойност.

Изменение 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад 
[пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение 
на тези продукти и може да 
придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на 
съставките. Мерките, предназначени 

заличава се
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за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3;

Or. en

Обосновка

Тъй като целта на този регламент е високо равнище на опазване на здравето на 
потребителите, непонятно е защо алкохолните напитки в частност следва да имат 
предимство и да бъдат освободени от изискванията за етикетиране.

Изменение 401
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад 
[пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение 
на тези продукти и може да 
придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на 
съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 

заличава се
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чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочени в член 
49, параграф 3;

Or. en

Изменение 402
John Bowis

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочени в член 49, параграф 3;

д) други напитки, съдържащи над 1,2 
обемни процента алкохол. Все пак, 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочени в член 49, параграф 3;

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на равни условия, всички алкохолни напитки следва да се третират 
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по подобен начин за избягване на антиконкурентни последствия.

Изменение 403
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочени в член 49, параграф 3;

д) алкохолни напитки. Все пак, 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочени в член 49, параграф 3;

Or. de

Обосновка

Ако виното, бирата и спиртните напитки са освободени, а останалите алкохолни 
напитки не са, хармонизирането в индустрията ще бъде невъзможно. Това би 
облагодетелствало някои продукти и би дискриминирало други. То също би нарушило 
конкуренцията и потребителите биха били подведени относно съответните съставки 
на различните продукти.
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Изменение 404
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на 
член 19 по отношение на тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочени в член 49, параграф 3;

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 1493/1999. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на 
член 19 по отношение на виното и 
може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3;

Or. en

Обосновка

Изменението ще гарантира, че потребителите са информирани за съставките, които 
се използват в производството на бира и спиртни напитки. Има големи различия по 
отношение на съставките, използвани в тези продукти. Например, при бирата 
ечемикът може да бъде заместен до голяма степен от царевица. Съображение 27 
гласи, че с цел на потребителите да бъде предоставена информация, която е 
необходима за извършването на информиран избор, за смесените алкохолни напитки 
следва да има информация какви са техните съставки. Тази информация следва да е 
достъпна за бира и спиртни напитки.
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Изменение 405
Graham Watson, Jules Maaten

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
[…] от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на 
член 19 по отношение на тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
етикетиране на съставките.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочени в член 49, параграф 3;

д) вино, както е определено в 
Регламенти (ЕО) № 1493/1999 и № 
1601/1991, плодови вина, както е 
посочено в приложение VII В.2 към 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, сайдер, 
крушовица и медовина, всичките 
гореспоменати, ароматизирани или 
не, бира, а и спиртни напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на дискриминация на плодови вина, ароматизирани вина и сайдер, 
които са ферментирали алкохолни напитки като вина и бири.
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Изменение 406
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все 
пак, Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочени в член 49, параграф 3;

д) категории вина, както е определено 
в Регламент (ЕО) № 479/2008, 
продукти, както е определено в 
Регламент (ЕИО) № 1601/91 и подобни 
продукти, получени от плодове, 
различни от грозде, бира и спиртни 
напитки, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета; 
предлага се формулировката да се 
промени след приемане на 
регламентите относно общата 
организация на пазара на вино и 
спиртни напитки. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на 
член 19 по отношение на тези продукти 
и може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3;

Or. es

Обосновка

Предложено е формулировката да се промени след като регламентите за общата 
организация на пазара на вино и спиртни напитки бъдат приети.
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Изменение 407
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от 
[…] на Европейския парламент и на 
Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на 
член 19 по отношение на тези продукти 
и може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3;

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 1493/1999, лозаро-винарски
продукти, както е определено в 
Регламенти (ЕО) № 479/2008 и № 
1601/1991, плодова бира, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
110/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 януари 2008 г. относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и други алкохолни 
напитки. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на 
член 19 по отношение на тези продукти 
и може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3;

Or. de

Обосновка

Като цяло алкохолните напитки не следва да попадат в обхвата на настоящия 
регламент, а се нуждаят от специални разпоредби. В тази връзка би трябвало най-
напред да се изяснят принципни въпроси, тъй като например референтна величина от 
100 ml би била изключително неуместна за информацията за хранителната стойност 
при спиртните напитки, а и много от хранителните вещества, които се съдържат в 
храните, не се съдържат в алкохолните напитки.
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Изменение 408
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от 
[…] на Европейския парламент и на 
Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89.

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 1493/1999 за ароматизирани 
напитки на винена основа и 
ароматизирани коктейли от лозаро-
винарски продукти, както е 
определено в Регламент на Съвета 
(ЕО) № 1601/1991, плодови вина, както 
е посочено в приложение VII В.2 към 
Регламент на Съвета (ЕО) № 
1493/1999, сайдер, крушовица и 
медовина, всичките гореспоменати, 
ароматизирани или не, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
[…] от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на дискриминация на плодови вина, ароматизирани вина, сайдер, 
крушовица и медовина, независимо дали са ароматизирани или не, които са 
ферментирали алкохолни напитки като вина и бири.
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Изменение 409
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от 
[…] на Европейския парламент и на 
Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на 
член 19 по отношение на тези продукти 
и може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3;

д) вино и лозаро-винарски продукти, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
479/2008 от 29 април 2008 г. и в 
Регламент (ЕО) № 1601/1991 от 10 
юни 1991 г., бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все пак, 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат, където е необходимо, в 
съответствие със следните процедури:
а) по отношение на продуктите, 
посочени в член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 от 29 
април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино (1), 
съгласно процедурата, установена в 
член 113, параграф 1 от този 
регламент;
б) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/91 от 10 юни 
1991 г. относно установяване на общи 
правила за определянето, описанието 
и представянето на ароматизирани 
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вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, съгласно процедурата, 
установена в член 13 от този 
регламент;
в) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89 (3), съгласно 
процедурата, установена в член Х от 
този регламент;
г) по отношение на други продукти, 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 49, параграф 
3.

Or. en

Изменение 410
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от 
[…] на Европейския парламент и на 
Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 

д) вино и лозаро-винарски продукти, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
479/2008 от 29 април 2008 г. и в 
Регламент (ЕО) № 1601/1991 от 10 
юни 1991 г., бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все пак, 
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регламент] относно прилагането на 
член 19 по отношение на тези продукти 
и може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочени в 
член 49, параграф 3;

Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат, където е необходимо, в 
съответствие със следните процедури:

а) по отношение на продуктите, 
посочени в член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 от 29 
април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино (1), 
съгласно процедурата, установена в 
член 113, параграф 1 от този 
регламент;
б) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/91 от 10 юни 
1991 г. относно установяване на общи 
правила за определянето, описанието 
и представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, съгласно процедурата, 
установена в член 13 от този 
регламент;
в) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89 (3), съгласно 
процедурата, установена в член Х от 
този регламент;
г) по отношение на други продукти, 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 49, параграф 

Adlib Express Watermark



AM\762307BG.doc 81/196 PE418.218v01-00

BG

3.

Or. en

Обосновка

Определението на обхвата за изключенията, предоставени за вина, следва да се 
измени с цел гарантиране, че всички лозаро-винарски продукти, определени и 
регулирани съгласно Регламент (ЕО) № 1601/1991, са освободени от задължението да 
изброяват съставките и да предоставят обявяване на хранителните стойности. 
Лозаро-винарските продукти са определени и регулирани в Регламент (ЕО) № 
479/2008 от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино и в 
Регламент (ЕО) № 1601/1991 от 10 юни 1991 г. относно ароматизираните вина и 
други продукти на винена основа.

Изменение 411
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 20 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от 
[…] на Европейския парламент и на 
Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Все пак, Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на 
член 19 по отношение на тези продукти 
и може да придружи този доклад със 
специфични мерки, определящи 
правилата за етикетиране на съставките.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) № 479/2008 от 29 април 2008 г., 
бира, а и спиртни напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Все пак, 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] относно 
прилагането на член 19 по отношение на 
тези продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за етикетиране 
на съставките. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат, където е необходимо, в 
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по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

съответствие със следните процедури:

-(i) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 479/2008 
от 29 април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино, 
съгласно процедурата по управление, 
установена в член 113, параграф 1 от 
този регламент;
-(ii) по отношение на спиртните 
напитки, посочени в Регламент (ЕО) 
№ 110/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 15 януари 2008 г. 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки, съгласно 
процедурата по регулиране, 
установена в член 25, параграф 2 от 
този регламент;
-(iii) по отношение на други алкохолни 
напитки, съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. fr

Обосновка

Техническите процедури за всички въпроси, свързани с етикетирането на вино, трябва 
да се разглеждат в рамките на специфични правила като общата организация на 
пазара (ООП).

С оглед на изчерпателния характер на правилата за общата организация на пазара, 
които обхващат всички форми на представяне и етикетиране на вино, ние следва да 
запазим възможността за определяне на местни правила въз основа на специфични 
правила за комитология, установени от общата организация на пазара на вино.
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Изменение 412
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 21 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните съставни елементи на храни 
не се изисква да бъдат включени в 
списъка на съставките:

Следните съставни елементи на храни 
не се изисква да бъдат включени в 
списъка на съставките, освен ако тези 
съставни елементи са включени в 
приложение III:

Or. en

Изменение 413
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните съставни елементи на храни
не се изисква да бъдат включени в 
списъка на съставките:

Следните не се считат като съставни 
елементи на храни:

а) съставните елементи на съставка, 
която е била временно отделена при 
производствения процес и отново 
включена по-късно, но без да се 
надвишава първоначалното им 
съотношение;

а) съставните елементи на съставка, 
която е била временно отделена при 
производствения процес и отново 
включена по-късно, но без да се 
надвишава първоначалното им 
съотношение;

б) хранителни добавки и ензими: б) хранителни добавки и ензими:
(i) чието присъствие в дадена храна се 
дължи единствено на обстоятелството, 
че са се съдържали в една или повече 
съставки от тези храни, при условие че 
не изпълняват технологична функция в 
крайния продукт; или

(i) чието присъствие в дадена храна се 
дължи единствено на обстоятелството, 
че са се съдържали в една или повече 
съставки от тези храни, при условие че 
не изпълняват технологична функция в 
крайния продукт; или

(ii) които са използвани като 
обработващи спомагателни вещества;

(ii) които са използвани като 
обработващи спомагателни вещества;

в) вещества, използвани в строго 
необходимите количества като 

в) вещества, използвани в строго 
необходимите количества като 
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разтворители или средства за 
хранителни вещества, хранителни 
добавки или ароматизанти;

разтворители или носители на
микрокултури, хранителни добавки, 
ароматизанти, ензими или други 
вещества с физиологична или 
технологична цел;

г) вещества, които не са хранителни 
добавки, но се използват по същия 
начин и със същата цел като 
обработващи спомагателни вещества и 
все още присъстват в крайния продукт, 
макар и в променен вид;

г) вещества, които не са хранителни 
добавки, но се използват по същия 
начин и със същата цел като 
обработващи спомагателни вещества и 
все още присъстват в крайния продукт, 
макар и в променен вид;

д) вода: д) вода:

(i) когато водата се използва в процеса 
на производството единствено за 
възстановяване на съставка, използвана 
в концентриран или дехидратиран вид; 
или

(i) когато водата се използва в процеса 
на производството единствено за 
възстановяване на съставка, използвана 
в концентриран или дехидратиран вид; 
или

(ii) в случай на течно средство, което 
обикновено не се консумира.

(ii) в случай на течно средство, което 
обикновено не се консумира.

Or. de

Обосновка

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Изменение 414
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 Съставките, изброени в приложение II, 
или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 

1 Съставките, изброени в приложение II, 
или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
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изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават на 
етикета с точно посочване на 
наименованието на съставката.

изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават в списъка 
на съставките по такъв начин, че 
потенциалът за алергия или 
непоносимост да бъде незабавно 
разпознаваем.

Or. de

Обосновка

Разяснение за поясняване, че наименованията на съставките трябва да се избират по 
такъв начин, че страдащите от алергии да могат да разпознават алергичния 
потенциал на съставките. 

Изменение 415
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 Съставките, изброени в приложение II,
или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават на 
етикета с точно посочване на 
наименованието на съставката.

1 Съставките, изброени в приложение II, 
или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават в списъка 
на съставките по такъв начин, че 
тези, които биха закупили продукта, 
да могат незабавно да разпознаят 
неговия алергичен потенциал или 
непоносимост.

Or. de

Обосновка

Разяснение за поясняване, че наименованията на съставките трябва да се избират по 
такъв начин, че страдащите от алергии да могат да разпознават алергичния 
потенциал на съставките.
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Изменение 416
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съставките, изброени в приложение 
II, или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават на етикета с 
точно посочване на наименованието на 
съставката.

1. Съставките, изброени в приложение 
II, или всякакви други вещества, 
произхождащи от съставка, изброена в 
посоченото приложение, съобразно 
изключенията, предвидени в същото 
приложение, се обозначават на етикета с 
точно посочване на наименованието на 
съставката или веществото, 
причиняващо алергии или 
непоносимост.

Or. en

Обосновка

Обозначаването на веществото, причиняващо алергии или непоносимост, вместо 
съставката, която го съдържа, е по-ясно и по-ефективно.

Изменение 417
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Ако е необходимо, могат да бъдат 
приети подробни правила за 
представянето на обозначаванията, 
посочени в параграф 1:
-а) по отношение на продуктите, 
посочени в член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 от 29 
април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино, 
съгласно процедурата по управление, 
установена в член 113, параграф 1 от 

Adlib Express Watermark



AM\762307BG.doc 87/196 PE418.218v01-00

BG

този регламент;
-б) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/91 от 10 юни 
1991 г. относно установяване на общи 
правила за определянето, описанието 
и представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти, съгласно процедурата по 
управление, установена в член 13 от 
този регламент;
-в) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 януари 2008 г. относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки, съгласно 
процедурата по регулиране, 
установена в член 25, параграф 2 от 
този регламент;
-г) по отношение на други алкохолни 
напитки, съгласно процедурата по 
регулиране, посочена в член 49, 
параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Техническите процедури за всички въпроси, свързани с етикетирането на вино, трябва 
да се разглеждат в рамките на специфични правила като общата организация на 
пазара (ООП).

С оглед на изчерпателния характер на правилата за общата организация на пазара, 
които покриват всички форми на представяне и етикетиране на вино, ние следва да 
запазим възможността за определяне на местни правила въз основа на специфични 
правила за комитология, установени от общата организация на пазара на вино.
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Изменение 418
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Алкохолните напитки съдържат 
предупреждение за бременни жени в 
съответствие с приложение III.*

Or. en

Изменение 419
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посочването на количество на 
съставка или категория съставки, 
използвани в приготвянето или 
производството на храни, се изисква, 
когато:

1. Количеството на съставка или 
категория съставки, използвани в 
приготвянето или производството на 
храни, се посочва в съответствие с 
настоящия член.
2. Посочването, споменато в 
параграф 1, е задължително:

а) съответната съставка или категория 
съставки се появяват в наименованието 
на храната или обикновено се свързват 
от потребителя с това наименование; 
или

а) когато съответната съставка или 
категория съставки се появяват в 
наименованието, под което храната се 
предлага за продажба или обикновено 
се свързват от потребителя с това 
наименование; или

б) въпросната съставка или категория 
съставки са подчертани на етикета с 
думи, изображения или графики; или

б) когато въпросната съставка или 
категория съставки са подчертани на 
етикета с думи, изображения или 
графики; или

в) въпросната съставка или категория 
съставки са съществени до степен, която 
характеризира храната и я отличава от 
продукти, с които може да бъде 
объркана поради своето наименование 

в) когато въпросната съставка или 
категория съставки са съществени до 
степен, която характеризира храната и я 
отличава от продукти, с които може да 
бъде объркана поради своето 
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или външен вид. наименование или външен вид; или
2. Комисията може да изменя 
параграф 1 чрез добавяне на други 
случаи. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

г) в случаите, определени в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 49, параграф 2.

3. Техническите правила за 
прилагането на параграф 1, 
включително специфични случаи, при 
които не се изисква посочване на 
количествата по отношение на някои 
съставки, са посочени в 
приложение VII.

3. Параграф 2 не се прилага:

а) спрямо съставка или категория 
съставки:
когато отцеденото нетно тегло е 
посочено в съответствие с член 8, 
параграф 4, или
когато посочването на количествата 
ѝ на етикета вече е задължително 
съгласно разпоредбите на Общността, 
или
които се използват в малки 
количества като ароматизанти, или
които, независимо че фигурират в 
наименованието, под което храната 
се предлага за продажба, не са от 
такова естество, че да определят 
избора на потребителя в страната, в 
която се осъществява търговията, 
тъй като промяната в количеството 
не е толкова съществена, че да 
характеризира храната или да не я 
отличава от подобни храни. В случай 
на съмнение, това дали условията, 
установени в настоящото тире, са 
изпълнени, се определя от 
процедурата, установена в член 49, 
параграф 2;
б) когато конкретни разпоредби на 
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Общността точно определят 
количеството на дадена съставка или 
категория съставки, без да 
предвиждат посочването им на 
етикета;
в) в случаите, посочени в четвъртото 
и петото тире на член 6, параграф 5;
г) в случаите, определени в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 49, параграф 2.
4. Посоченото количество, изразено 
като процент, съответства на 
количеството на съставката или 
съставките към момента на 
използването ѝ/им. Въпреки това, 
разпоредби на Общността могат да 
позволяват дерогации от този 
принцип за някои храни. Такива 
разпоредби се приемат в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 49, параграф 2.
5. Посочването, споменато в параграф 
1, фигурира в или непосредствено до 
наименованието, под което храната се 
предлага за продажба, или в списъка на 
съставките във връзка с въпросната 
съставка или категория съставки.
6. Настоящият член се прилага без да 
засяга правилата на Общността в 
областта на етикетирането за 
питателност на храните.

Or. en

Обосновка

Разделянето на правните разпоредби по начина, предложен тук и по-нататък, не се 
подкрепя. Разпоредбите в приложението са основни елементи на правната 
разпоредба, а не обикновени технически въпроси, които могат да се изместят в 
приложения. В интерес особено на последователността и приложимостта на 
текста, единствено действителните технически въпроси следва да се изместват в 
приложението. Същият коментар и обосновка важат за членове 18 и 25.
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Изменение 420
John Bowis

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Нетното количество на храните се 
изразява чрез използване на литри, 
сантилитри, милилитри, килограми или
грамове по целесъобразност:

1. Нетното количество на храните се 
изразява чрез използване на литри, 
сантилитри, милилитри, килограми, 
грамове или както е предвидено в 
националното законодателство, по 
целесъобразност:

а) в единици за течности по 
отношение на течностите;
б) в единици за маса по отношение на 
останалите продукти.

Or. en

Обосновка

Задължението за продаване на течностите в милилитри и т.н. и на веществата в 
твърдо състояние по маса е твърде ограничаващо. Съществуват много примери за 
течности, които се продават по маса (мед и кисело мляко) и вещества в твърдо 
състояние, които се продават по обем.

Изменение 421
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 Нетното количество на храните се 
изразява чрез използване на литри, 
сантилитри, милилитри, килограми или 
грамове по целесъобразност:

1 Нетното количество на храните се 
изразява чрез използване на литри, 
сантилитри, милилитри, килограми или 
грамове по целесъобразност:

а) в единици за течности по отношение 
на течностите;

а) в единици за течности по отношение 
на течностите по смисъла на 
Директива 85/339/ЕИО на Съвета от 
27 юни 1985 г. относно опаковки за 
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течности за консумация от човека;
б) в единици за маса по отношение на 
останалите продукти.

б) в единици за маса по отношение на 
останалите продукти.

Or. de

Обосновка

Езикова поправка за гарантиране на съгласуваност с текущата терминология на 
Директива 2000/13/ЕО (Директивата за етикетирането).

Параграф 1 следва да е по-специфичен, тъй като при някои храни (в това число 
кетчуп, сосове, майонеза, сладолед или подправки) има правна несигурност в 
практиката по отношение на разделителната линия между „твърди“ и „течни“.

Изменение 422
John Bowis

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато посочването на определен 
вид количество (напр. номинално 
количество, минимално количество, 
средно количество) се изисква от 
разпоредбите на Общността или при 
липса на такива разпоредби — от 
националните разпоредби, това 
количество се смята за нетно 
количество за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Задължението за продаване на течностите в милилитри и т.н. и на веществата в 
твърдо състояние по маса е твърде ограничаващо. Съществуват много примери за 
течности, които се продават по маса (мед и кисело мляко) и вещества в твърдо 
състояние, които се продават по обем.
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Изменение 423
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За храните, които от 
микробиологична гледна точка са бързо 
развалящи се и по тази причина след 
кратък период могат да представляват 
непосредствена опасност за човешкото 
здраве, срокът на минимална трайност 
се заменя със срок на годност.

1. Срокът на минимална трайност на 
дадена храна е срокът, в който 
храната запазва специфичните си 
свойства при подходящо съхранение.
Той се посочва в съответствие с 
параграфи 2 до 5.

2. Подходящият срок се изразява в 
съответствие с приложение IX.

2. Датата се предхожда от думите:

- „най-добър до …“, когато е посочен 
определен ден,
- „най-добър до края на…“ в 
останалите случаи.

3. Начинът за посочване на срока 
на минимална трайност по точка 1, 
буква в) от приложение IX може да бъде 
определен в съответствие с 
процедурата, посочена в член 49, 
параграф 2.

3. Думите, споменати в параграф 2, се 
съпътстват от:

- самата дата, или
- препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
При необходимост тези данни са 
придружени от описание на 
условията за съхранение, които 
трябва да бъдат спазвани, ако 
продуктът се съхранява по този 
начин за посочения период.
4. Датата се състои от ден, месец и 
година в некодирана хронологична 
форма.
Въпреки това, в случай на храни:
- чиято трайност е не повече от три 
месеца, е достатъчно да се посочат 
денят и месецът,
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- чиято трайност е повече от три 
месеца, но не повече от 18 месеца, е 
достатъчно да се посочат месецът и 
годината,
- чиято трайност е повече от 18 
месеца, е достатъчно да се посочи 
годината.
Начинът за посочване на датата 
може да бъде определен съгласно 
процедурата, установена в член 20 
параграф 2.
5. Освен когато разпоредбите на 
Общността налагат други начини за 
посочване на дата, не се изисква 
посочване на датата на трайност в 
следните случаи:
- пресни плодове и зеленчуци, 
включително картофи, които не са 
били обелени, нарязани или 
обработени по подобен начин.
Настоящата дерогация не се прилага 
за покълнали семена и подобни 
продукти, като бобови кълнове,
- вина, ликьорни вина, пенливи вина, 
ароматизирани вина и подобни 
продукти, получени от плодове, 
различни от грозде, и сайдер, 
крушовица и медовина, всичките 
гореспоменати, ароматизирани или 
не, напитки, попадащи под КН кодове 
2206 00 91, 2206 00 93 и 2206 00 99 и 
произведени от грозде или гроздова 
мъст,
- напитки, съдържащи 10 или повече 
обемни процента алкохол,
- безалкохолни напитки, плодови 
сокове, плодови нектари и алкохолни 
напитки, в отделни контейнери от 
над пет литра, предназначени за 
снабдяване на заведения за 
обществено хранене,
- тестени или сладкарски изделия, 
които, предвид естеството на 
съдържанието им, обикновено се 
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консумират в рамките на 24 часа от 
производството им,
- оцет,
- готварска сол,
- твърда захар,
- захарни изделия, състоящи се почти 
единствено от ароматизирани и/или 
оцветени захари,
- дъвки и подобни дъвчащи продукти,
отделни порции сладолед.
2. Срокът на годност се посочва по 
следния начин:
а) срокът се предхожда от думите 
„годен до…“;
б) думите в буква а) се съпровождат 
от:
1. самата дата, или
2. препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
Тези данни са придружени от 
описание на условията за съхранение, 
които трябва да бъдат спазвани.
в) датата се състои от ден, месец и 
ако е необходимо година, в посочения 
ред и в некодирана форма.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата следва да урежда както минимална трайност, така и срок на годност, 
по разбираем начин и на едно място. Разпоредбите в приложението са основни 
елементи на правната разпоредба, а не обикновени технически въпроси. 
Сайдерът, крушовицата и медовината, независимо дали са ароматизирани или не, 
изискват да бъдат обработвани по същия начин както другите изброени алкохолни 
напитки, но не са обхванати от формулировката на списъка в настоящата му форма.
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Изменение 424
John Bowis

Предложение за регламент
Член 25 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срок на минимална трайност и срок 
на годност

Обозначения на сроковете („най-добър 
до …“ и „срок на годност“)

Or. en

Обосновка

Обозначенията на сроковете пораждат неяснота – от гледна точка на това какви 
дати за какви храни следва да се прилагат. Предложеното изменение се стреми към 
опростяване на предложението и следователно към подпомагане на правилното 
прилагане на подходящите обозначения на срокове от страна на предприятията за 
производство на храни.

Изменение 425
John Bowis

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За храните, които от 
микробиологична гледна точка са 
бързо развалящи се и по тази причина 
след кратък период могат да 
представляват непосредствена 
опасност за човешкото здраве, срокът 
на минимална трайност се заменя със 
срок на годност.

1. Обозначението на срока на 
минимална трайност е „най-добър 
до“ или „годен до“ и се посочва в 
съответствие с приложение IX.

Or. en

Обосновка

Обозначенията на сроковете пораждат неяснота – от гледна точка на това какви 
дати за какви храни следва да се прилагат. Предложеното изменение се стреми към 
опростяване на предложението и следователно към подпомагане на правилното 
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прилагане на подходящите обозначения на срокове от страна на предприятията за 
производство на храни.

Изменение 426
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За храните, които от 
микробиологична гледна точка са бързо 
развалящи се и по тази причина след 
кратък период могат да представляват 
непосредствена опасност за човешкото 
здраве, срокът на минимална трайност 
се заменя със срок на годност.

1. За храните, които от 
микробиологична гледна точка са бързо 
развалящи се и по тази причина след 
кратък период могат да представляват 
непосредствена опасност за човешкото 
здраве, срокът на минимална трайност 
се заменя със срок на годност и в случай 
на месни и птичи продукти, датата 
на заколване.

Or. en

Изменение 427
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 Член 25
Срок на минимална трайност и срок на 

годност
Срок на минимална трайност и срок на 

годност
1. За храните, които от 
микробиологична гледна точка са 
бързо развалящи се и по тази причина 
след кратък период могат да 
представляват непосредствена 
опасност за човешкото здраве, срокът 
на минимална трайност се заменя със 
срок на годност.

1. Срокът на минимална трайност на 
дадена храна е срокът, в който 
храната запазва специфичните си 
свойства при подходящо съхранение.
Той се посочва в съответствие с 
параграфи 2 до 5.

2. Подходящият срок се изразява в 2. Датата се предхожда от думите:
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съответствие с приложение IX.
- „най-добър до …“, когато е посочен 
определен ден,
- „най-добър до края на…“ в 
останалите случаи.

3. Начинът за посочване на срока на 
минимална трайност по точка 1, 
буква в) от приложение IX може да 
бъде определен в съответствие с 
процедурата, посочена в член 49, 
параграф 2.

3. Думите, споменати в параграф 2, се 
съпътстват от:

самата дата, или
- препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
При необходимост тези данни са 
придружени от описание на 
условията за съхранение, чието 
спазване гарантира трайността на 
продукта за посочения период.
4. Датата се състои от ден, месец и 
година в некодирана хронологична 
форма.
Въпреки това, в случай на храни:
- чиято трайност е не повече от три 
месеца, е достатъчно да се посочат 
денят и месецът,
- чиято трайност е повече от три 
месеца, но не повече от 18 месеца, е 
достатъчно да се посочат месецът и 
годината,
- чиято трайност е повече от 18 
месеца, е достатъчно да се посочи 
годината.
Начинът за посочване на датата 
може да се определи в съответствие с
процедурата, предвидена в член 20 
параграф 2.
5. Освен когато разпоредбите на 
Общността налагат други начини за 
посочване на дата, не се изисква 
посочване на датата на трайност в 
следните случаи:
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- пресни плодове и зеленчуци, 
включително картофи, които не са 
били обелени, нарязани или 
обработени по подобен начин.
Настоящата дерогация не се прилага 
за покълнали семена и подобни 
продукти, като бобови кълнове,
- вина, ликьорни вина, пенливи вина, 
ароматизирани вина и подобни 
продукти, получени от плодове, 
различни от грозде, и сайдер, 
ферментирали крушови напитки и 
медовина, всичките гореспоменати, 
ароматизирани или не, напитки, 
попадащи под КН кодове 2206 00 91, 
2206 00 93 и 2206 00 99 и произведени 
от грозде или гроздова мъст,
- напитки, съдържащи 10 или повече 
обемни процента алкохол,
- безалкохолни напитки, плодови 
сокове, плодови нектари и алкохолни 
напитки, в отделни контейнери от 
над пет литра, предназначени за 
снабдяване на заведения за 
обществено хранене,
- тестени или сладкарски изделия, 
които, предвид естеството на 
съдържанието им, обикновено се 
консумират в рамките на 24 часа от 
производството им,
- оцет,
- готварска сол,
- твърда захар,
- захарни изделия, състоящи се почти 
единствено от ароматизирани и/или 
оцветени захари,
- дъвки и подобни дъвчащи продукти, 
отделни порции сладолед.
2. Срокът на годност се посочва по 
следния начин:
а) срокът се предхожда от думите 
„годен до…“;
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б) думите в буква а) се съпровождат 
от:
самата дата, или
препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
Тези данни са придружени от 
описание на условията за съхранение, 
които трябва да бъдат спазвани.
в) датата се състои от ден, месец и 
ако е необходимо година, в посочения 
ред и в некодирана форма.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата следва да регулира както минималната трайност, така и срока на 
годност, по разбираем начин и на едно и също място.

Изменение 428
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подходящият срок се изразява в 
съответствие с приложение IX.

2. Съответният срок се изразява по 
следния начин:
А. СРОК НА МИНИМАЛНА 
ТРАЙНОСТ:
(a) датата се предхожда от думите:
- „най-добър до …“, когато е посочен 
определен ден,
- „най-добър до края на…“ в 
останалите случаи.
б) думите, посочени в буква а), се 
съпровождат от:
- самата дата, или
- препращане към мястото на 
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етикета, където е посочена датата.
При необходимост тези данни са 
придружени от описание на 
условията за съхранение, чието 
спазване гарантира трайността на 
продукта за посочения период.
в) датата се състои от ден, месец и 
година, в посочения ред и в некодирана 
форма.
Въпреки това, в случай на храни:
- чиято трайност е не повече от три 
месеца: се посочват денят и месецът;
- чиято трайност е повече от три 
месеца, но не повече от 18 месеца: се 
посочват месецът и годината;
- чиято трайност е повече от 18 
месеца: достатъчно e да се посочи 
годината.
г) освен когато разпоредбите на 
Общността налагат други начини за 
посочване на дата, не се изисква 
посочване на датата на минимална 
трайност в следните случаи:
- пресни плодове и зеленчуци, 
включително картофи, които не са 
били обелени, нарязани или 
обработени по подобен начин; 
настоящата дерогация не се прилага 
за покълнали семена и подобни 
продукти, като бобови кълнове,
- вина, ликьорни вина, пенливи вина, 
ароматизирани вина и подобни 
продукти, получени от плодове, 
различни от грозде и напитки, 
попадащи под КН кодове 22060091, 
22060093 и 22060099 и произведени от 
грозде или гроздова мъст,
- напитки, съдържащи 10 или повече 
обемни процента алкохол,
- безалкохолни напитки, плодови 
сокове, плодови нектари и алкохолни 
напитки, съдържащи над 1,2 обемни 
процента алкохол, в отделни 
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контейнери от над пет литра, 
предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене,
- тестени или сладкарски изделия, 
които, предвид естеството на 
съдържанието им, обикновено се 
консумират в рамките на 24 часа от 
производството им,
- оцет,
- готварска сол,
- твърда захар,
- захарни изделия, състоящи се почти 
единствено от ароматизирани и/или 
оцветени захари,
- дъвки и подобни дъвчащи продукти,
- отделни порции сладолед.
Б. СРОК НА ГОДНОСТ:
а) срокът се предхожда от думите 
„годен до…“;
б) думите в буква а) се съпровождат 
от:
- самата дата, или
- препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
Тези данни са придружени от 
описание на условията за съхранение, 
които трябва да бъдат спазвани.
в) датата се състои от ден, месец и 
ако е необходимо година, в посочения 
ред и в некодирана форма.
г) подробните правила за посочване на 
срока на минимална трайност 
съгласно раздел А, буква в) от 
настоящия параграф могат да се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, 
предвидена в член 49, параграф 2.
В. ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО
а) срокът се предхожда от думите 
„произведен на…“:
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б) думите, посочени в буква а), се 
съпровождат от:
- самата дата, или
- препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
в) датата се състои от ден, месец и 
ако е необходимо година, в посочения 
ред и в некодирана форма.

Or. de

Обосновка

За по-голяма яснота приложение ІХ се добавя в законодателния текст и датата на 
производство се допълва аналогично на член 2, параграф 2, букви а) и б) (нови).

Изменение 429
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подходящият срок се изразява в 
съответствие с приложение IX.

2. Съответният срок се изразява по 
следния начин:
А. СРОК НА МИНИМАЛНА 
ТРАЙНОСТ:

a) датата се предхожда от думите:
- „най-добър до …“, когато е посочен 
определен ден
- „най-добър до края на…“ в 
останалите случаи.
б) думите, посочени в буква а), се 
съпровождат от:
- самата дата, или
- препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
При необходимост тези данни са 
придружени от описание на 
условията за съхранение, чието 
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спазване гарантира трайността на 
продукта за посочения период.
в) датата се състои, в некодирана 
форма, от ден, месец и година и 
информацията в този ред се 
представя на същия език като 
етикета.
г) освен когато разпоредбите на 
Общността налагат други начини за 
посочване на дата, не се изисква 
посочване на датата на трайност в 
следните случаи:
- пресни плодове и зеленчуци, 
включително картофи, които не са 
били обелени, нарязани или 
обработени по подобен начин.
Настоящата дерогация не се прилага 
за покълнали семена и подобни 
продукти, като бобови кълнове,
- вина, пенливи вина, ароматизирани 
вина и подобни продукти, получени 
от плодове, различни от грозде и 
напитки, попадащи под КН кодове 
2206 00 91, 2206 00 93 и 2206 00 99 и 
произведени от грозде или гроздова 
мъст
- напитки, съдържащи 10 или повече 
обемни процента алкохол
- безалкохолни напитки, плодови 
сокове, плодови нектари и алкохолни 
напитки с обемно съдържание на 
алкохол поне 1,2 %, в отделни 
контейнери от над пет литра, 
предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене
- тестени или сладкарски изделия, 
които, предвид естеството на 
съдържанието им, обикновено се 
консумират в рамките на 24 часа от 
производството им,
- оцет,
- готварска сол,
- твърда захар,
- захарни изделия, състоящи се почти 
единствено от ароматизанти и/или 
оцветени захари
- дъвки и подобни дъвчащи продукти,
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- отделни порции сладолед.
Б. СРОК НА ГОДНОСТ:
a) датата се предхожда от думите 
„годен до…“:
б) думите в буква а) се съпровождат 
от:
- самата дата, или
- препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
Тези данни са придружени от 
описание на условията за съхранение, 
които трябва да бъдат гарантирани.
в) датата се състои, в некодирана 
форма, от ден, месец и година и 
информацията в този ред се 
представя на същия език като 
етикета.
г) начинът за посочване на срока на 
минимална трайност по точка 1, 
буква в) от приложение IX може да 
бъде определен в съответствие с 
процедурата, посочена в член 49, 
параграф 2.
В. ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:
a) датата се предхожда от думите 
„дата на производство“;
б) думите в буква а) се съпровождат 
от:
- самата дата, или
- препращане към мястото на 
етикета, където е посочена датата.
в) датата се състои, в некодирана 
форма, от ден, месец и година и 
информацията в този ред се 
представя на същия език като 
етикета.

Or. hu

Обосновка

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
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fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Изменение 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подходящият срок се изразява в 
съответствие с приложение IX.

2. Подходящият срок се изразява в 
съответствие с приложение IX. Той не 
трябва да бъде скрит и се посочва по 
ясно забележим начин.

Or. en

Обосновка

Понастоящем срокът на минималната трайност често е скрит или труден за 
откриване.

Изменение 431
John Bowis

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подходящият срок се изразява в 
съответствие с приложение IX.

2. За храните, при които има 
вероятност след кратък период да 
представляват непосредствена 
опасност за човешкото здраве, ако не 
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са съхранявани правилно, поради 
развитието на патогенни 
микроорганизми, се указва срок на 
годност.

Or. en

Обосновка

Обозначенията на сроковете пораждат неяснота – от гледна точка на това какви 
дати за какви храни следва да се прилагат. Предложеното изменение се стреми към 
опростяване на предложението и следователно към подпомагане на правилното 
прилагане на подходящите обозначения на срокове от страна на предприятията за 
производство на храни.

Изменение 432
John Bowis

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Датата „най-добър до …“ е 
срокът, в който храната запазва 
специфичните си свойства при 
подходящо съхранение.

Or. en

Обосновка

Обозначенията на сроковете пораждат неяснота — от гледна точка на това какви 
дати за какви храни следва да се прилагат. Предложеното изменение се стреми към 
опростяване на предложението и следователно към подпомагане на правилното 
прилагане на подходящите обозначения на срокове от страна на предприятията за 
производство на храни.
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Изменение 433
John Bowis

Предложение за регламент
Член 25а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25а
Страна и място на произход

1. Когато е упомената страната или 
мястото на произход в съответствие 
с член 9, параграф 1, буква и), се 
прилага следното:
(i) когато месо е характеризиращата 
съставка на дадена храна и страната 
или страните на произход или 
мястото на произход на месото не е 
същото като това на храната, 
страната или страните на произход 
или мястото на произход на тези 
месни съставки също се обозначава.
Когато месото идва от две или повече 
страни или места на произход може 
да се предостави списък с тези 
страни или места на произход.
(ii) по отношение на прясно месо, 
различно от птиче месо от трети 
държави, говеждо или телешко, 
посочването на страната на 
произхода или мястото на произхода 
може да бъде единно място на 
произход, единствено когато 
животните са били родени и 
отгледани в същата страна или на 
същото място. В останалите случаи 
се посочва информация за всяко от 
различните места на раждане и 
отглеждане.
2. Правилата за прилагане на 
параграф 1 могат да се установяват 
от Комисията. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
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се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.
3. Настоящият регламент се прилага 
без да се засягат изискванията за
етикетиране, предвидени в 
специфичното законодателство на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Предложението следва да наблегне върху категориите храни, които са от особена 
важност за потребителите, вместо върху всички основни съставки сами по себе си. 
Потребителите оценяват мястото на раждане/отглеждане, вместо мястото на 
клане. Съществуват и допълнителни затруднения в разпределението на кланиците, 
които биха ограничили насърчаването на регионални продукти.

Изменение 434
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инструкциите за употреба на храната 
се посочват по начин, който позволява 
подходящата й употреба.

1. Инструкциите за употреба на храната 
се посочват по начин, който позволява 
подходящата й употреба. По 
целесъобразност следва да се 
предоставят инструкции за 
замразяване и условията на 
съхранение, и за срока на консумация 
след отваряне на опаковката.

Or. de
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Изменение 435
John Bowis

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По целесъобразност следва да се 
предоставят и инструкции за 
необходимите температури на 
съхранение и за боравенето с 
продукта след отваряне на 
опаковката.

Or. en

Изменение 436
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По целесъобразност следва да се 
предоставят и инструкции за 
необходимите температури на 
съхранение и за боравенето с 
продукта след отваряне на 
опаковката.

Or. en

Изменение 437
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По целесъобразност следва да се 
предоставят и инструкции за 
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необходимите температури на 
съхранение и за боравенето с 
продукта след отваряне на 
опаковката.

Or. en

Обосновка

Като пример, поддържането на подходяща температура на съхранение и/или 
специфично боравене с продукта след отваряне на опаковката могат да имат 
въздействие върху безопасността и/или качеството на продукта.

Изменение 438
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Общото количество грамове чист 
алкохол на 100 ml или единици също 
следва да се посочи на етикета.

Or. en

Обосновка

Тази информация сама по себе си е не особено полезна за потребителите при 
контролиране на тяхната консумация. С цел улесняване на контрола на хората върху 
поемания от тях алкохол и следване на здравните препоръки относно насоки за 
нискорискова употреба, общото количество грамове на 100 ml или единици следва да 
се посочва на етикета.
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Изменение 439
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Етикетите също посочват 
общото количество чист алкохол в 
грамове на 100 ml или в порция.

Or. fi

Изменение 440
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни
(по-нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните
стойности“):

1. а) Обявяването на хранителните 
стойности в основното зрително поле 
(по-нататък наричано „хранителни
стойности на лицевата страна на 
опаковката“) включва:

(a) енергийна стойност; количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, захари и сол

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

1. б) в допълнение към хранителните 
вещества, изброени като 
„хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката“, 
задължително обявяване на 
хранителните стойности на задната 
страна на опаковката (по-нататък 
наричано „хранителни стойности на 
задната страна на опаковката“) 
включва количествата на следното:
a) енергийна стойност;
б) белтъчини;
в) въглехидрати;
д) фибри;
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з) транс-мазнини.
Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение разяснява изследването, което е показало, че потребителите желаят 
ограничена информация за хранителните стойности на лицевата страна на 
опаковката, която да е сведена до четири вещества, т. е. мазнини, наситени мастни 
киселини, захари и сол. Въпреки това, те желаят по-пълно обявяване на хранителните 
стойности на задната страна на опаковката, което да включва 9 хранителни 
стойности, важни за следване на здравословен хранителен режим. Поради това, едно 
задължително обявяване на хранителните стойности следва да се състои от две 
части: ограничена информация на лицевата страна на опаковката с обяснителен 
елемент и по-пълна таблица на задната страна на опаковката.
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Изменение 441
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието на 
захари и сол.

б) количествата мазнини, транс-
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

Or. es

Обосновка

Налице е силно търсене от страна на потребителите на информация относно това 
дали храните, които те консумират, съдържат транс-мазнини. Предложението на 
Комисията прави включването на тази хранителна информация доброволно. 
Изменението има за цел да включи транс-мазнините в задължителното обявяване на 
хранителните стойности.

Изменение 442
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието
на захари и сол.

б) количествата белтъчини, 
въглехидрати, захари, мазнини, 
наситени мастни киселини, фибри и 
натрий.

Or. de

Обосновка

За да се гарантира, че хранителните вещества, които преди бяха част от 
етикетирането на хранителните стойности, се посочват. Всички хранителни 
препоръки следва да се отнасят за „макроелементите“, тъй като потребителите са 
свикнали с този вид обозначение и са се научили да го разбират.
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Изменение 443
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни (по-
нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните стойности“):

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни (по-
нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните стойности“):

(a) енергийна стойност; (a) енергийна стойност и
б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) количествата белтъчини, 
въглехидрати и мазнини.

Or. de

Обосновка

За да се гарантира, че хранителните вещества, които преди бяха част от 
етикетирането на хранителните стойности, се посочват. Всички хранителни 
препоръки следва да се отнасят за „макроелементите“, тъй като потребителите са 
свикнали с този вид обозначение и са се научили да го разбират.

Изменение 444
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни (по-
нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните стойности“):

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни (по-
нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните стойности“):

a) енергийна стойност; a) енергийна стойност;

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 

б) количествата белтъчини, 
въглехидрати и мазнини.
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особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
479/2008, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Ако е необходимо, мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат:

-а) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 479/2008 
от 29 април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино, 
съгласно процедурата по управление, 
установена в член 113, параграф 1 от 
този регламент;
-б) по отношение на спиртните 
напитки, посочени в Регламент (ЕО) 
№ 110/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки, в съответствие с
процедурата по регулиране, 
предвидена в член 25, параграф 2 от 
същият регламент;
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-в) по отношение на други алкохолни 
напитки, в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 49, параграф 3.

Or. fr

Обосновка

Енергийната стойност, белтъчините, въглехидратите и мазнините са включени в 
етикетирането на хранителните стойности за сегашната група 1 (енергия, 
белтъчини, въглехидрати, мазнини) на директивата относно етикетирането за 
питателност на храните (Директива 90/496/ЕИО). Това е действителен етикет, 
който показва цялостния състав на храната и нейното енергийно съдържание.
Етикетирането, предложено от Комисията, е неясно и не би предоставило уместна и 
всеобхватна информация за потребител, който не е експерт по питателността на 
храните. Освен това, процедурите свързани с вино, трябва да се уреждат със 
специфични регламенти.

Изменение 445
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) количествата захари, мазнини, 
наситени мастни киселини и натрий 
или сол.

Or. en

Обосновка

Енергийната стойност, захарите, мазнините и натрият (солта) са определени от 
Световната здравна организация за най-важните хранителни стойности от гледна 
точка на общественото здраве за цялото човечество.
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Изменение 446
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни
(по-нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните
стойности“):

1. а) Задължителното обявяване на 
хранителните стойности в основното 
зрително поле (по-нататък наричано 
„хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката“) включва:

(a) енергийна стойност; (i) енергийна стойност;

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

(ii) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, захари и сол в 
храната.

1. б) Задължителното обявяване на 
хранителните стойности на задната 
страна на опаковката (по-нататък 
наричано „хранителни стойности на 
задната страна на опаковката“) 
включва количествата на 
хранителните вещества, изброени в 
параграф 1, буква а), плюс 
количествата на следното:
а) белтъчини;
б) въглехидрати;
в) фибри;
г) транс-мазнини.

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 
1 от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89. 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия Регламент] относно 

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
1493/1999. Комисията ще изготви 
доклад [пет години след влизането в 
сила на настоящия регламент] относно 
прилагането на настоящия параграф 
относно виното и може да придружи 
този доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на виното.
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
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прилагането на настоящия параграф 
относно тези продукти и може да 
придружи този доклад със специфични 
мерки, определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Това изменение разяснява, че основното зрително поле се отнася за лицевата страна 
на опаковката. То също следва да гарантира, че задължителното обявяване на 
хранителните стойности се състои от две части: ограничена информация за 
енергийната стойност и четири хранителни вещества на лицевата страна на 
опаковката и по-пълна информация на задната страна на опаковката за осем 
хранителни вещества плюс енергийната стойност.

Изменение 447
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) количествата захари, мазнини, 
наситени мастни киселини и натрий 
или сол.

Or. en

Обосновка

Енергийната стойност, захарите, мазнините, наситени мастни киселини и натрият 
(солта) са определени от Световната здравна организация за най-важните 
хранителни стойности от гледна точка на общественото здраве за цялото 
човечество.
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Изменение 448
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) количествата мазнини, белтъчини, 
въглехидрати.

Or. en

Обосновка

Претоварването с хранителни факти не е полезно за потребителите. Енергийната 
стойност, мазнините, белтъчините и въглехидратите са значимите фактори за един 
уравновесен хранителен режим и поради това следва да са част от задължителната 
основна информация за хранителния състав на храната.

Изменение 449
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието на 
захари и сол.

б) количествата белтъчини, мазнини, 
наситени мастни киселини и транс-
мазнини, въглехидрати с особено 
внимание към съдържанието на захари и 
натрий, съдържащ се в солта и 
добавките.

Or. fi

Обосновка

При някои категории продукти добавките могат да съдържат значително 
количество натрий. Например, критериите за употреба на финландския символ 
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„сърце“, обозначаващ кои храни помагат за поддържане на здравето на сърцето, 
също отчитат натрия в добавките.

Изменение 450
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) количествата захари, мазнини, 
наситени мастни киселини и натрий 
или сол.

Or. en

Обосновка

Енергийната стойност, захарите, мазнините, наситени мастни киселини и натрият 
(солта) са определени от Световната здравна организация за най-важните 
хранителни стойности от гледна точка на общественото здраве за цялото 
човечество.

Изменение 451
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) количествата захари, мазнини, 
наситени мастни киселини и натрий 
или сол.

Or. en

Обосновка

Енергийната стойност, захарите, мазнините, наситени мастни киселини и натрият 
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(солта) са определени от Световната здравна организация за най-важните 
хранителни стойности от гледна точка на общественото здраве за цялото 
човечество.

Изменение 452
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието на 
захари и сол.

б) количествата белтъчини, мазнини, 
наситени мастни киселини, транс-
мазнини, въглехидрати с особено 
внимание към съдържанието на захари и 
сол.

Or. en

Обосновка

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutritional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are required 
for many biological functions and specific activities in body growth, development and 
maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the nutrition facts panel on food labels. While 
scientific studies have confirmed the relationship between trans fat and an increased risk of 
coronary heart disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA could use to 
establish a daily value (DV). As a result, trans fats are listed with only a gram amount. The 
same should be the case in this Regulation, trans fats should be compulsorily indicated on the 
mandatory nutrition declaration under fats, of which so many grams consist of saturates and 
trans fats in line with the declaration order specified in Annex. XIII part B. (2)
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Изменение 453
Nicodim Bulzesc

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни
(по-нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните
стойности“):

1. а) Обявяването на хранителните 
стойности в основното зрително поле 
(по-нататък наричано „задължителни 
хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката“) включва:

a) енергийна стойност; енергийна стойност, наситени мастни 
киселини, захари и сол.

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

1. б) Задължителното обявяване на 
хранителните стойности на задната 
страна на опаковката (по-нататък 
наричано „хранителни стойности на 
задната страна на опаковката“) 
включва, в допълнение към 
енергийната стойност и 
хранителните вещества, изброени в 
параграф 1, буква а), количествата на 
следното:
a) мазнини;
б) белтъчини;
в) въглехидрати;
д) фибри;
з) транс-мазнини.

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
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продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Етикетирането следва да е задължително на лицевата и задната страна на 
опаковката, с четири елемента на лицевата страна: енергийна стойност, наситени 
мастни киселини, захари и сол, и големите 8 + транс-мазнини на задната страна на 
опаковката. 

Тъй като транс-мазнините, фибрите и белтъчините са задължителни за задната 
страна на опаковката, те не следва да са включени в този списък на параграф 2.

Изменение 454
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) количествата захари, мазнини, 
наситени мастни киселини и натрий 
или сол.

Or. de

Обосновка

Етикетът следва да съдържа задължително само тази информация за хранителните 
стойности, която е най-важна от гледна точка на общественото здраве.
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Изменение 455
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни
(по-нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните
стойности“):

1. а) Задължителното обявяване на 
хранителните стойности в основното 
зрително поле (по-нататък наричано 
„хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката“) включва:

количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, захари, сол и 
енергия в храната.
1. б) Задължителното обявяване на 
хранителните стойности на задната 
страна на опаковката (по-нататък 
наричано „хранителни стойности на 
задната страна на опаковката“) 
включва количествата на 
хранителните вещества, изброени в 
параграф 1, буква а), плюс 
количествата на следното:

a) енергийна стойност;
б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) белтъчини;
в) въглехидрати;
д) фибри;
з) транс-мазнини.
Следва да се обявяват само тези 
хранителни вещества, които се 
съдържат в значително количество в 
продукта.

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
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на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Етикетирането никога не трябва да е подвеждащо. Етикетирането на хранителни 
вещества, които не присъстват в даден продукт, може да бъде подвеждащо. 
Например, кола-кола би изглеждала като благоприятен продукт за мазнини и сол. 
Поради това следва да се обозначават само хранителните вещества, които 
присъстват в продукта.

Изменение 456
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявяването на хранителните 
стойности включва следните данни (по-
нататък наричано „задължително 
обявяване на хранителните стойности“):

1. Етикетирането на хранителните 
стойности включва следните данни (по-
нататък наричано „етикетиране на 
хранителните стойности“):
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a) енергийна стойност; a) енергийна стойност (калоричност);
б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) количествата белтъчини, 
въглехидрати и мазнини.

Or. de

Обосновка

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...”, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt”. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Изменение 457
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието на 
захари и сол.

б) количествата белтъчини, мазнини, 
наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

Or. de

Обосновка

Белтъчините трябва да бъдат включени в обявяването на хранителните стойности, 
тъй като представляват жизненоважна хранителна съставка.
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Изменение 458
Peter Liese

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието на 
захари и сол.

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието на 
захари и натрий.

Or. en

Обосновка

Солта (натриевият хлорид) не е единственият източник на натрий в хранителния
режим. Съществуват много други натриеви соли, различни от натриевия хлорид 
(например: мононатриев глутамат, натриев карбонат,...). Споменаването на 
„натрий от сол“ би включило само минимална част от действителното съдържание 
и не би предоставило точна информация. 

Изменение 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, захари, сол, 
въглехидрати, белтъчини и изкуствени
и натурални транс-мазнини.

Or. en

Обосновка

Равнището на белтъчини и на транс-мазнини е важна информация за потребителите 
и поради това следва да се етикетира задължително. Също е важно да се прави 
разлика между изкуствени и натурални транс-мазнини, тъй като равнището на 
изкуствените транс-мазнини може да бъде регулирано от производителите.
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Изменение 460
Alessandro Foglietta

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) количествата мазнини, наситени 
мастни киселини, въглехидрати с 
особено внимание към съдържанието 
на захари и сол.

б) количествата белтъчини, 
въглехидрати и мазнини.

Or. en

Изменение 461
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на
хранителните стойности на тези 

Този параграф не се прилага за 
алкохолни напитки. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия
регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за предоставяне 
пред потребителите на хранителните 
стойности на тези продукти. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.
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продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Ако виното, бирата и спиртните напитки са освободени, а останалите алкохолни 
напитки не са, хармонизирането в отрасъла ще бъде невъзможно. Това би 
облагодетелствало някои продукти и би дискриминирало други. То също би нарушило 
конкуренцията и потребителите биха били подведени относно съответните съставки 
на различните продукти.

Изменение 462
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 

В случая с алкохолните напитки, 
задължителното етикетиране на 
хранителните стойности следва да 
посочва енергийната стойност и 
количеството въглехидрати.
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продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. fi

Обосновка

При някои категории продукти добавките могат да съдържат значително 
количество натрий. Например, критериите за употреба на финландския символ 
„сърце“, обозначаващ кои храни помагат за поддържане на здравето на сърцето, 
също отчитат натрия в добавките.

Изменение 463
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 

В случая с алкохолните напитки, 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности се състои 
от енергийната стойност и 
количеството въглехидрати.
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хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Изменение 464
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. 
Комисията ще изготви доклад [пет 
години след влизането в сила на 
настоящия Регламент] относно 
прилагането на настоящия параграф 
относно тези продукти и може да 
придружи този доклад със специфични 
мерки, определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) № 
1493/1999, лозаро-винарски продукти, 
както е определено в Регламенти (ЕО) 
№ 479/2008 и № 1601/1991, плодова 
бира, бира, а и спиртни напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 г. относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки, и на други 
алкохолни напитки. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия
регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
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приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Като цяло алкохолните напитки не следва да попадат в обсега на настоящия 
регламент, а се нуждаят от специални разпоредби. В тази връзка би трябвало най-
напред да се изяснят принципни въпроси, тъй като например референтна величина от 
100 ml би била изключително неуместна за информацията за хранителната стойност 
при спиртните напитки, а и много от хранителните вещества, които се съдържат в 
храните, не се съдържат в алкохолните напитки.

Изменение 465
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 

Този параграф не се прилага за вино и 
лозаро-винарските продукти, както е
определено в Регламенти (ЕО) № 
479/2008 и № 1601/1991, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
[…] от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия
регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
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настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат, където е необходимо, в 
съответствие със следните процедури:
(i) по отношение на продуктите, 
посочени в член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 от 29 
април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино (1), в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 113, параграф 1 от 
същия регламент;
(ii) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/91 от 10 юни 
1991 г. относно установяване на общи 
правила за определянето, описанието 
и представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти (2), в съответствие с
процедурата, предвидена в член 13 от 
същия регламент;
(iii) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89 (3), в съответствие с 
процедурата, предвидена в член Х от 
същия регламент;
(iv) по отношение на други алкохолни 
напитки, съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\762307BG.doc 135/196 PE418.218v01-00

BG

Обосновка

Определението за обхвата на изключенията, предвиждани за вината, следва да се 
измени, за да се гарантира, че всички лозаро-винарски продукти, които се определят и 
регулират с Регламент (ЕО) № 1601/1991 на Съвета, се освобождават от 
задължението за изброяване на съставките и за обявяване на хранителните 
стойности. Лозаро-винарските продукти се определят и регулират с Регламент (ЕО) 
479/2008 от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино и 
Регламент (ЕО) № 1601/1991 от 10 юни 1991 г. за ароматизираните вина и другите 
напитки на винена основа.

Изменение 466
John Bowis

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 

Напитките, съдържащи над 1,2 
обемни процента алкохол, следва да се 
съгласуват само с параграф 1, буква а) 
от настоящия член. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти.
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49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Обществената консултация получи малка подкрепа за пълното етикетиране на 
хранителните стойности на алкохолни напитки, но беше постигнато общо съгласие, 
че обявяване на енергийната стойност би било полезно за потребителите. С цел 
гарантиране на равни условия, всички алкохолни напитки следва да се третират по 
подобен начин за избягване на антиконкурентни последствия.

Изменение 467
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 1493/1999, бира, а и спиртни напитки, 
както е определено в член 2, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89. Комисията 
ще изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 

Този параграф не се прилага за вино и 
лозаро-винарски продукти, както е 
определено в Регламенти (ЕО) № 
479/2008 и № 1601/1991, бира, а и 
спиртни напитки, както е определено в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
[…] от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия
регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
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член 49, параграф 3. приемат, където е необходимо, в 
съответствие със следните процедури:

(i) по отношение на продуктите, 
посочени в член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 479/2008 от 29 
април 2008 г. относно общата 
организация на пазара на вино (1), в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 113, параграф 1 от 
същия регламент;
(ii) по отношение на продуктите, 
посочени в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1601/91 от 10 юни 
1991 г. относно установяване на общи 
правила за определянето, описанието 
и представянето на ароматизирани 
вина, ароматизирани напитки на 
винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти (2), в съответствие с
процедурата, предвидена в член 13 от 
същия регламент;
(iii) по отношение на продуктите, 
посочени в Регламент (ЕО) № 110/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89 (3), в съответствие с
процедурата, предвидена в член Х от 
същия регламент;
(iv) по отношение на други алкохолни 
напитки, в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 49, параграф 3.

Or. en
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Изменение 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

В случая с алкохолните напитки, 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности се състои 
от енергийната стойност и 
количеството въглехидрати.

Or. en

Обосновка

Специални правила следва да се изискват за всички алкохолни напитки, тъй като 
потребителите трябва да са информирани за количеството и качеството на 
основните хранителни характеристики на тези напитки, като въглехидрати и обща 
енергийна стойност.
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Изменение 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този параграф не се прилага за вино, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 1493/1999, бира, а и спиртни 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89. Комисията ще 
изготви доклад [пет години след 
влизането в сила на настоящия 
Регламент] относно прилагането на 
настоящия параграф относно тези 
продукти и може да придружи този 
доклад със специфични мерки, 
определящи правилата за 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент чрез 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като целта на настоящия регламент е високо равнище на опазване на здравето на 
потребителите, непонятно е защо точно алкохолните напитки следва да имат 
предимство и да бъдат освободени от изискванията за етикетиране.
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Изменение 470
Nicodim Bulzesc

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

а) транс-мазнини;
б) мононенаситени мастни киселини; а) мононенаситени мастни киселини;

в) полиненаситени мастни киселини; б) полиненаситени мастни киселини;
г) полиоли; в) полиоли;

д) скорбяла; г) скорбяла;

е) фибри;
ж) протеини;
з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

д) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Етикетирането следва да е задължително на лицевата и задната страна на 
опаковката, с четири елемента на лицевата страна: енергийна стойност, наситени 
мастни киселини, захари и сол, и големите 8 + транс-мазнини на задната страна на 
опаковката. 

Тъй като транс-мазнините, фибрите и белтъчините са задължителни за задната 
страна на опаковката, те не следва да са включени в този списък на параграф 2.
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Изменение 471
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Етикетирането на хранителните 
стойности може в допълнение да 
включва и количествата на едно или 
повече от следните вещества или техни
съставки, или съставки на групите 
вещества, изброени в параграф 1:

а) транс-мазнини; а) транс-мазнини;

(аа) наситени мастни киселини;
б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни киселини;
в) полиненаситени мастни киселини; в) полиненаситени мастни киселини;

г) полиоли;
(га) полиоли;

д) скорбяла; д) скорбяла;
е) фибри; е) фибри;

(еа) захари;
(еб) натрий;
(ев) холестерол;

ж) протеини;
з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

ж) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

(жа) други вещества, както е 
определено в Регламент (ЕО) № 
1925/2006.

Or. de

Обосновка

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung”.
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Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren” trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars” ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten” lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium” anstelle von „Salz” 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium” und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm” und „streng natriumarm” ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe” wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz”, jedoch „Natrium”. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Изменение 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

(a) транс-мазнини; (a) мононенаситени мастни 
киселини;

б) мононенаситени мастни 
киселини;

б) полиненаситени мастни 
киселини;

в) полиненаситени мастни 
киселини;

в) полиоли;

г) полиоли; г) скорбяла;
д) скорбяла; д) фибри;
е) фибри; е) минерали или витамини, 

изброени в точка 1, част А, 
приложение XI, а и налични в 
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значителни количества, както е 
определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

ж) протеини;
з) минерали или витамини, 
изброени в точка 1, част А, 
приложение XI, а и налични в 
значителни количества, както е 
определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Равнището на белтъчини и на транс-мазнини е важна информация за потребителите 
и поради това следва да се етикетира задължително. Също е важно да се прави 
разлика между изкуствени и натурални транс-мазнини, тъй като равнището на 
изкуствените транс-мазнини може да бъде регулирано от производителите.

Изменение 473
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може в допълнение да 
включва и количествата на едно или 
повече от следните вещества:

а) транс-мазнини; а) транс-мазнини;

б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни киселини;
в) полиненаситени мастни киселини; в) полиненаситени мастни киселини;

г) полиоли; г) полиоли;

(га) холестерол;
д) скорбяла; д) скорбяла;

е) фибри;
ж) протеини;
з) минерали или витамини, изброени в з) минерали или витамини, изброени в 
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точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI;

(за) други вещества, както е 
определено в част А на приложение 
XIII и съставки на тези хранителни 
вещества.

Or. de

Обосновка

За гарантиране, че хранителните вещества, които преди бяха част от 
етикетирането на хранителните стойности, се посочват.

Изменение 474
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

а) транс-мазнини; а) транс-мазнини;

б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни киселини;

в) полиненаситени мастни киселини; в) полиненаситени мастни киселини;

(ва) холестерол;

г) полиоли; г) полиоли;

д) скорбяла; д) скорбяла;

е) фибри; е) фибри;

ж) протеини; ж) протеини;

(жа) въглехидрати;
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(жб) натрий;

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

(за) други вещества, изброени в част А 
на приложение XIII.

Or. de

Обосновка

Производителите на хранителни продукти следва да имат възможността да 
посочват допълнителни хранителни стойности и вещества при обявяването на 
хранителната информация, ако желаят това. Също има необходимост от изясняване 
на изменението на член 29, параграф 1. 

Изменение 475
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може в допълнение да 
включва и количествата на едно или
повече от следните вещества:

а) транс-мазнини; а) наситени мастни киселини;

б) мононенаситени мастни киселини; б) мононенаситени мастни киселини;

в) полиненаситени мастни киселини; в) полиненаситени мастни киселини;

(ва) транс-мазнини;
(вб) холестерол;
(вв) захари;

г) полиоли; г) полиоли;

д) скорбяла; д) скорбяла;
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е) фибри; е) фибри;

ж) протеини; ж) натрий;

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI;
(за) други вещества, както е 
определено в част А на приложение 
XIII и съставки на тези хранителни 
вещества.

Or. de

Обосновка

За гарантиране, че хранителните вещества, които преди бяха част от 
етикетирането на хранителните стойности, се посочват. Всички хранителни съвети 
следва да се отнасят за „макроелементите“, тъй като потребителите са свикнали с 
този вид обозначение и са се научили да го разбират.

Изменение 476
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

а) транс-мазнини;
б) мононенаситени мастни киселини; а) мононенаситени мастни киселини;
в) полиненаситени мастни киселини; б) полиненаситени мастни киселини;

г) полиоли; в) полиоли;
д) скорбяла; г) скорбяла;

е) фибри;
ж) протеини;
з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 

д) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
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налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Транс-мазнините, фибрите и протеините следва да бъдат включени в 
задължителното обявяване на хранителните стойности на задната страна на 
опаковката и впоследствие да бъдат премахнати от този списък.

Изменение 477
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да включва и 
количествата на едно или повече от 
следните вещества:

а) транс-мазнини;
б) мононенаситени мастни киселини; а) мононенаситени мастни киселини;

в) полиненаситени мастни киселини; б) полиненаситени мастни киселини;
г) полиоли; в) полиоли;

д) скорбяла; г) скорбяла;

е) фибри;
ж) протеини;
з) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

д) минерали или витамини, изброени в 
точка 1, част А, приложение XI, а и 
налични в значителни количества, както 
е определено в точка 2, част А, 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Транс-мазнините, фибрите и протеините са важни хранителни вещества, които 
следва да бъдат включени в задължителното обявяване на хранителните стойности 
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на задната страна на опаковката.

Изменение 478
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) транс-мазнини; заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие с моето изменение на член 29, параграф 1, буква б) за 
задължителното етикетиране на транс-мазнините при задължителното обявяване 
на хранителните стойности, транс-мазнините трябва да бъдат заличени от член 29, 
параграф 2.

Изменение 479
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) транс-мазнини; заличава се

Or. es

Обосновка

Налице е силно търсене от страна на потребителите на информация относно това 
дали храните, които те консумират, съдържат транс-мазнини. Предложението на 
Комисията прави включването на тази хранителна информация доброволно. 
Изменението има за цел да включи транс-мазнините в задължителното обявяване на 
хранителните стойности.

Adlib Express Watermark



AM\762307BG.doc 149/196 PE418.218v01-00

BG

Изменение 480
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) въглехидрати

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 29, параграф 1.

Изменение 481
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) въглехидрати;

Or. en

Обосновка

В съответствие с горното изменение на член 29, параграф 1.

Изменение 482
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) въглехидрати;

Or. en
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Обосновка

В съответствие с предложеното изменение на член 29, параграф 1.

Изменение 483
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – букви жа) и жб) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) холестерол;
(жб) натрий;

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма изчерпателност в списъка на хранителните вещества, които могат 
да се етикетират на доброволни начала.

Изменение 484
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) протеини заличава се

Or. de

Обосновка

Протеините бяха добавени в член 29, параграф 1, буква б).
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Изменение 485
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Декларирането на количествата на 
вещества, които принадлежат към или 
са съставни за една от категориите от 
хранителни елементи, посочени в 
параграф 2, се изисква тогава, когато е 
налице хранителна и/или здравна 
претенция.

(Не засяга българската езикова версия.)

Or. de

Обосновка

(Не засяга българската езикова версия.)

Изменение 486
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Декларирането на количествата на 
вещества, които принадлежат към или 
са съставни за една от категориите от 
хранителни елементи, посочени в 
параграф 2, се изисква тогава, когато е 
налице хранителна и/или здравна 
претенция.

3. Декларирането на количествата на 
вещества, които принадлежат към или 
са съставни за една от категориите от 
хранителни елементи, посочени в 
параграф 2, се изисква тогава, когато е 
налице хранителна и/или здравна 
претенция във връзка с тях.

Or. en

Обосновка

По-ясна разпоредба.
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Изменение 487
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Списъкът в параграфи 1 и 2 може 
да се изменя от Комисията. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Промяна в списъка на хранителните вещества ще има голямо въздействие; поради 
това, той следва да е в ръцете на законодателя.

Изменение 488
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Факторите на превръщане за 
витамини и минерали, посочени в точка 
1 на част A от приложение XI, с оглед 
по-точно изчисляване на тяхното 
съдържание в храните, могат да бъдат 
определени от Комисията и включени в 
приложение XII. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

2. Факторите на превръщане за 
витамини и минерали, посочени в точка 
1 на част A от приложение XI, с оглед 
по-точно изчисляване на тяхното 
съдържание в храните, се определят от 
Комисията и се включват в приложение 
XII. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.
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Or. en

Обосновка

Различни витамини, сред които витамините А и Е, се срещат в различни химични 
форми, които имат различно физиологическо действие в човешкия организъм. С цел 
предоставяне на надеждна информация, тези разлики следва да се вземат предвид 
чрез установяване на фактори на превръщане.

Изменение 489
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Факторите на превръщане за 
витамини и минерали, посочени в точка 
1 на част A от приложение XI, с оглед 
по-точно изчисляване на тяхното 
съдържание в храните, могат да бъдат 
определени от Комисията и включени в 
приложение XII. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

2. Факторите на превръщане за 
витамини и минерали, посочени в точка 
1 на част A от приложение XI, с оглед 
по-точно изчисляване на тяхното 
съдържание в храните, се определят от 
Комисията и се включват в приложение 
XII. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

С цел гарантиране, че витамините и минералите се изчисляват в съответствие с 
еднакви фактори на превръщане.
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Изменение 490
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Факторите на превръщане за 
витамини и минерали, посочени в точка 
1 на част A от приложение XI, с оглед 
по-точно изчисляване на тяхното 
съдържание в храните, могат да бъдат 
определени от Комисията и включени в 
приложение XII. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

2. Факторите на превръщане за 
витамини и минерали, посочени в точка 
1 на част A от приложение XI, с оглед 
по-точно изчисляване на тяхното 
съдържание в храните, се определят от 
Комисията и се включват в приложение
XII. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Различни витамини, сред които витамините А и Е, се срещат в различни химични 
форми, които могат да имат различно физиологически действие в човешкия 
организъм. С цел предоставяне на надеждна информация, тези различия следва да се 
вземат предвид чрез установяване на фактори на превръщане.

Изменение 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Факторите на превръщане за 
витамини и минерали, посочени в точка 
1 на част A от приложение XI, с оглед 
по-точно изчисляване на тяхното 
съдържание в храните, могат да бъдат 
определени от Комисията и включени в 
приложение XII. Мерките, 

2. Факторите на превръщане за 
витамини и минерали, посочени в точка 
1 на част A от приложение XI, с оглед 
по-точно изчисляване на тяхното 
съдържание в храните, се определят от 
Комисията и се включват в приложение 
XII. Мерките, предназначени за 
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предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Различни витамини, сред които витамините А и Е, се срещат в различни химични 
форми, които могат да имат различно физиологически действие в човешкия 
организъм. С цел предоставяне на надеждна информация, тези различия следва да се 
вземат предвид чрез установяване на фактори на превръщане.

Изменение 492
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Според конкретния случай обявените 
стойности трябва да бъдат средни 
стойности, основани на:

4. Според конкретния случай обявените 
стойности трябва да бъдат средни 
стойности в края на периода на 
минимална трайност, вземайки 
предвид съответните отклонения, и 
трябва да са основани на:

а) анализ на производителя за храните; 
или

а) анализ на производителя за храните; 
или

б) изчисление на известните или средни 
стойности на използваните съставки; 
или

б) изчисление на известните или средни 
стойности на използваните съставки; 
или

в) изчисление според общоустановени 
или общоприети данни.

в) изчисление според общоустановени 
или общоприети данни.

Правилата за прилагане на обявяването 
на енергийната стойност и хранителните 
съставки по отношение на точността на 
обявените стойности, като разликите 
между обявените стойност и 
стойностите, установени по време на 
официални проверки, се разрешават в 

Правилата за прилагане на обявяването 
на енергийната стойност и хранителните 
съставки по отношение на точността на 
обявените стойности, като разликите 
между обявените стойност и 
стойностите, установени по време на 
официални проверки, се приемат, след 
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съответствие с процедурата, посочена в 
член 49, параграф 2.

като Европейският орган за 
безопасност на храните предостави 
своето становище, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 49, 
параграф 2.

Or. de

Обосновка

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Изменение 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилата за прилагане на обявяването 
на енергийната стойност и хранителните 
съставки по отношение на точността на 
обявените стойности, като разликите 
между обявените стойност и 
стойностите, установени по време на 
официални проверки, се разрешават в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 49, параграф 2.

Правилата за прилагане на обявяването 
на енергийната стойност и хранителните 
съставки по отношение на точността на 
обявените стойности, като разликите 
между обявените стойност и 
стойностите, установени по време на 
официални проверки, се разрешават в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, установена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Определянето на допустимото равнище на различия между обявените стойности и 
тези, установени в процеса на официалните проверки, ще бъде критично за 
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прилагането на регламента и поради това следва да се решава в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол.

Изменение 494
Nicodim Bulzesc

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31

Начини на изразяване

Член 31

Начини на изразяване
1. Енергийната стойност и хранителните 
съставки или техните компоненти, 
посочени в член 29, параграфи 1 и 2, се 
изразяват, като се използват мерните 
единици, изброени в част А на 
приложение ХІІІ.

1. Енергийната стойност и хранителните 
съставки или техните компоненти, 
посочени в член 29, параграф 1, се 
изразяват, като се използват мерните 
единици, изброени в част А на 
приложение ХІІІ.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml и на порция. Ако е уместно, 
размерът на порцията се изразява
съобразно член 32, параграф 3.

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml 
или за порция. Задължителното 
обявяване на хранителните стойности се 
изразява по целесъобразност в проценти 
по отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в съотношение 
за 100 g или за 100 ml или за порция.

3. Равнищата на обявените 
хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката, определени в 
член 29, параграф 1, буква а), се 
посочват чрез многоцветна система 
за кодиране. Цветовете зелено, 
жълто и червено посочват дали 
дадена храна е с ниско, средно или 
високо съдържание на съответните 
вещества. Тази информация се 
съобщава на 100g или на 100 ml.
Определянето на референтните 
стойности за високо, средно и ниско 
равнище на съдържание на тези 
вещества се установява в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3, въз основа на 
становище на Европейския орган за 
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безопасност на храните.
Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини, 
посочени в член 29, параграф 1, буква 
б), се представя в съответствие с 
приложение ХIII, част Б.

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини 
и транс-мазнини, посочени в член 29, 
параграф 1, се представя в съответствие 
с приложение ХIII, част Б.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява изследването, което е показало, че потребителите желаят 
ограничена информация за хранителните стойности на лицевата страна на 
опаковката с обяснителен елемент. Те предпочитат употребата на цветовете 
червено, жълто и зелено за посочване дали дадена храна е с високо, средно или ниско 
съдържание на съответните вещества. Определянето на референтните стойности 
за високо, средно и ниско равнище на съдържание следва да се установи чрез 
независимо научно становище, прието от ЕОБХ.

Изменение 495
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Енергийната стойност и хранителните 
съставки или техните компоненти, 
посочени в член 29, параграфи 1 и 2, се 
изразяват, като се използват мерните 
единици, изброени в част А на 
приложение ХІІІ.

1. Енергийната стойност и хранителните 
съставки или техните компоненти, 
посочени в член 29, параграф 1, се 
изразяват, като се използват мерните 
единици, изброени в част А на 
приложение ХІІІ.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
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100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

100 ml и на порция. Ако е уместно, 
размерът на порцията се изразява 
съобразно член 32, параграф 3.

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml 
или за порция. Задължителното 
обявяване на хранителните стойности се 
изразява по целесъобразност в проценти 
по отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в съотношение 
за 100 g или за 100 ml или за порция.

3. Равнищата на обявените 
хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката, определени в 
член 29, параграф 1, буква а), се 
посочват чрез многоцветна система 
за кодиране. Цветовете зелено, 
жълто и червено посочват дали 
дадена храна е с ниско, средно или 
високо съдържание на съответните 
вещества. Тази информация се 
съобщава на 100g или на 100ml.
Определянето на референтните 
стойности за високо, средно и ниско 
равнище на съдържание на тези 
вещества се установява в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3, въз основа на 
становище на Европейския орган за 
безопасност на храните.
Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини, 
посочени в член 29, параграф 1, буква 
б), се представя в съответствие с 
приложение ХIII, част Б.

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини 
и транс-мазнини, посочени в член 29, 
параграф 1, се представя в съответствие 
с приложение ХIII, част Б.

Or. en
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Изменение 496
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml и на порция. Ако е уместно, 
размерът на порцията се изразява
съобразно член 32, параграфи 2 и 3.

Or. en

Обосновка

Енергийните стойности и хранителните съставки винаги следва да се изразяват на 
100 g или за 100 ml с цел избягване на подвеждане на потребителя и позволяване на 
лесни сравнения между продукти. В допълнение към това, също следва да се 
предоставя информация в порции на задната страна на опаковката.

Изменение 497
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml и на порция. Ако е уместно, 
размерът на порцията се изразява
съобразно член 32, параграфи 2 и 3.

Or. en

Обосновка

Това позволява лесно сравнение между продукти, които в противен случай биха 
представили информацията за хранителните стойности по начин, който е труден за 
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сравнение.

Изменение 498
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100g или за 
100ml. Допълнително може да бъде 
посочена енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
съставки на порция.

Or. en

Обосновка

За привеждане на английската езикова версия на изменение 101 в съответствие с 
оригиналната немска версия на проектодоклада на д-р Sommer.

Изменение 499
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или за порция в съответствие с 
мерната единица на нетното 
количество.

Or. de
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Обосновка

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Изменение 500
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml и, в допълнение, на нетно 
количество на храната.

Or. de

Обосновка

Използването на 100 g или 100 ml като основа при посочване на енергийните 
стойности и хранителните съставки прави храните сравними едни с други и така 
помага на потребителите да решат какво да закупят. Следователно пропускането на 
такава информация не следва да е позволено. Информацията също следва да посочва 
енергийните стойности и хранителните съставки, които потребителите ще си 
набавят с изконсумиране на целия продукт.
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Изменение 501
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки или техните 
елементи, посочени в параграф 1, се 
изразяват на 100 g или за 100 ml.
Допълнително може да бъде посочена 
енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
съставки на порция.

Or. en

Обосновка

С цел даване на възможност на потребителите да сравняват различни храни в 
рамките на една и съща категория - независимо от размера и съдържанието на 
пакетите - наложително е енергийните стойности и хранителните съставки винаги 
да се обявяват на 100 g или за 100 ml. Допълнително следва да е възможно 
енергийната стойност и количеството на хранителните съставки да се изразяват за 
порция, ако производителят желае това. 

Изменение 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml и за порция, в случай, че 
храната е предварително опакована 
като единична порция.

Or. en
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Обосновка

Ако порциите са ясно опаковани (напр. в случай на кисело мляко, сладки и т.н.), 
обявяването на енергийните стойности и хранителните съставки трябва също да е 
свързано с размера на порцията, тъй като това е по-лесно за разбиране от 
потребителите. Свързано с изменението на член 32.

Изменение 503
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml. Допълнително може да бъде 
посочена енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
съставки на порция.

Or. en

Обосновка

За привеждане на английската езикова версия на изменение 101 в съответствие с 
оригиналната немска версия на проектодоклада на д-р Sommer.

Изменение 504
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml или съобразно член 32, 
параграфи 2 и 3 за порция.

2. Енергийните стойности и 
хранителните съставки, посочени в 
параграф 1, се изразяват на 100 g или за 
100 ml. Допълнително може да бъде 
посочена енергийната стойност и 
количеството на хранителните 
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съставки на порция.

Or. en

Обосновка

За привеждане на английската езикова версия на изменение 101 в съответствие с 
оригиналната немска версия на проектодоклада на д-р Sommer.

Изменение 505
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от
част A на приложение XI.

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности може да бъде 
изразено в проценти по отношение на 
приема, определен в част Б на 
приложение XI за порция. Когато е 
предвидено, обявяването на витамините 
и минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.
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Изменение 506
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

3. Задължителното етикетиране на 
хранителните стойности може да бъде 
изразено по целесъобразност в 
проценти по отношение на приема, 
определен в част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml или 
за порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. de

Обосновка

Езикова адаптация на немския текст към английската езикова версия („по 
целесъобразност“) [Не засяга английската езикова версия.] 

Задължението за етикет с ориентировъчен дневен прием (GDA) е в противоречие с 
доброволното естество на инициативата за ориентировъчен дневен прием и поради 
това следва да се отхвърли. Етикетът за ориентировъчен дневен прием (GDA) в 
момента се прилага от европейската хранителна промишленост за определени храни 
и се представя пред потребителя. Както е договорено в платформата за действие на 
ЕС, сега трябва да изчакаме първите данни, за да видим дали инициативата за 
етикетиране на хранителната промишленост е успешна.

Изменение 507
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 

3. Равнищата на обявените 
хранителни стойности на лицевата 
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по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml 
или за порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

страна на опаковката, определени в 
член 29, параграф 1, буква а), се 
посочват чрез многоцветна система 
за кодиране. Цветовете зелено, 
жълто и червено посочват дали 
дадена храна е с ниско, средно или 
високо съдържание на съответните 
вещества. Тази информация се 
съобщава на 100g или на 100ml.
Определянето на референтните 
стойности за високо, средно и ниско 
равнище на съдържание на тези 
вещества се установява в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 49, параграф 3, въз основа на 
становище на Европейския орган за 
безопасност на храните. Когато е 
предвидено, обявяването на витамините 
и минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява изследването, което е показало, че потребителите желаят 
ограничена информация за хранителните стойности на лицевата страна на 
опаковката с обяснителен елемент. Те предпочитат употребата на цветовете 
червено, жълто и зелено за посочване дали дадена храна е с високо, средно или ниско 
съдържание на съответните вещества. Определянето на референтните стойности 
за високо, средно и ниско равнище на съдържание следва да се установи чрез 
независимо научно становище, прието от ЕОБХ.

Изменение 508
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 3. Задължителното обявяване на 
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хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml. Когато е 
предвидено, обявяването на витамините 
и минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. de

Обосновка

Моето изменение на член 31, параграф 2 гарантира, че обявяването на хранителните 
стойности винаги е основано на референтно количество от 100g/100ml и порциите са 
допустими само като допълнителни референтни количества. Именно затова „или за 
порция“ се заличава.

Изменение 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml 
или за порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

3. Равнищата на обявените 
хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката, определени в 
член 29, параграф 1, буква а), се 
посочват чрез многоцветна система 
за кодиране. Цветовете зелено, 
жълто и червено посочват дали 
дадена храна е с ниско, средно или 
високо съдържание на съответните 
вещества. Тази информация се 
съобщава на 100g или на 100ml.
Определянето на референтните 
стойности за високо, средно и ниско 
равнище на съдържание на тези 
вещества се установява в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
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член 49, параграф 3, въз основа на 
становище на Европейския орган за 
безопасност на храните. Когато е
предвидено, обявяването на витамините 
и минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява изследването, което е показало, че потребителите желаят 
ограничена информация за хранителните стойности на лицевата страна на 
опаковката с обяснителен елемент. Те предпочитат употребата на цветовете 
червено, жълто и зелено за посочване дали дадена храна е с високо, средно или ниско 
съдържание на съответните вещества. Определянето на референтните стойности 
за високо, средно и ниско равнище на съдържание следва да се установи чрез 
независимо научно становище, прието от ЕОБХ.

Изменение 510
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml 
или за порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо 
приема, посочен в точка 1 от част A 
на приложение XI.

3. Равнищата на обявените 
хранителни стойности на лицевата 
страна на опаковката, определени в 
член 29, параграф 1, буква а), се 
посочват чрез многоцветна система 
за кодиране. Цветовете зелено, 
жълто или кехлибарено и червено 
посочват дали дадена храна е с ниско, 
средно или високо съдържание на 
съответните вещества. Тази 
информация се съобщава на 100g или 
на 100ml. Определянето на 
референтните стойности за високо, 
средно и ниско равнище на 
съдържание на тези вещества се 
установява в съответствие с 
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процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 49, параграф 3, въз 
основа на становище на Европейския 
орган за безопасност на храните.
Тази система за цветна кодировка се 
прилага за обработените 
полуфабрикати, тъй като 
потребителите имат затруднения с 
узнаването на хранителното 
съдържание на тези храни.
Обработените полуфабрикати 
принадлежат към предварително 
опакованите храни, които са готови 
за консумация или не изискват 
подготовка, различна от повторна 
хидратация, размразяване, затопляне 
или сготвяне от потребителя преди 
консумация. Такива храни включват, 
но не само, сандвичи, приготвени или 
готови ястия, бургери, салами, пайове, 
пасти и киш, панирано или обвито 
или формовано месо, месни 
алтернативи, птичи продукти, риба 
и подобни продукти, включително 
тези в сосове, пици и закуски на 
зърнена основа.

Or. en

Обосновка

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA. 

More information on research can be found in ‘Summary of original research from December 
2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition schemes’ EHN, 
Brussels, August 2008: http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-
140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
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ntofpack_surveyreport.pdf

Изменение 511
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml 
или за порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

3. Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

Or. de

Обосновка

Референтният прием е основан на дневната необходимост на средностатистическа 
40-годишна жена и поради това изключва специалните нужди на други социални 
групи. Например, децата и по-възрастните имат различна дневна необходимост и 
биха могли да се подведат от информацията. Посочването единствено на дневния 
прием също пренебрегва различните калорични изисквания на различните занимания.

Изменение 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
също в проценти по отношение на 
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отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

приема, определен в част Б на 
приложение XI в съотношение за 100 g 
или за 100 ml и за порция, в случай, че 
храната е предварително опакована 
като единична порция. Когато е 
предвидено, обявяването на витамините 
и минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Процентът на референтния прием е ценна информация за повечето потребители и 
поради това следва да се предоставя.

Изменение 513
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности може да бъде 
изразено в проценти по отношение на 
приема, определен в част Б на 
приложение XI в съотношение, 
съгласно член 32, параграфи 2 и 3, за 
порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Посочването на дневния прием следва да остане доброволно, за да не се пораждат 
прекомерни тежести върху МСП. Предоставянето на информацията за дневния 
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прием за порция е далеч по-уместно за потребителите, докато информацията за 100 
g / 100 ml може да бъде както безсмислена, така и подвеждаща.

Изменение 514
Niels Busk

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml 
или за порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

3. Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

Or. en

Обосновка

Етикетирането на ориентировъчния дневен прием (GDA) не предоставя на 
потребителя достатъчно информация. Например, половин литър кока-кола две 
порции ли са, макар и това количество обикновено да се консумира от един човек? 
Една ябълка ще изглежда по-малко здравословна от млечен шоколад Kinder или 
картофен чипс по отношение на захарта и това ще накара потребителя да мисли, че 
няма голяма разлика между консумацията на плодове, млечен шоколад или картофен 
чипс.
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Изменение 515
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

3. В допълнение към задължителното
обявяване на хранителните стойности за 
100 g или за 100 ml, изисквано от 
параграфи 1 и 2, информацията може 
да бъде изразена, по целесъобразност в 
проценти по отношение на приема, 
определен в част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml или 
за порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. de

Обосновка

Посочването на ориентировъчния дневен прием (GDA) следва да е по избор. 
Ориентировъчният дневен прием за порция е по-полезен за потребителите от 
ориентировъчния дневен прием за 100 g или 100 ml. 

Изменение 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml 
или за порция. Когато е предвидено, 

3. Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите се изразява 
като процентно съотношение спрямо 
приема, посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.
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обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

Схемата за ориентировъчен дневен прием (GDA), разработена от хранителната 
промишленост, не е непременно основана на обоснована от хранителна гледна точка 
научна основа. Също така, все още няма научно оценен опит с прилагането на 
схемата и тя няма да помогне на потребителите да правят информиран избор. 

Изменение 517
Johannes Lebech

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява 
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в 
част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml 
или за порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

3. Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

Or. en

Обосновка

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
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consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0.5 litre 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on a 0.5 litre 
bottle. This is another source of confusion for the consumer and another reason why we 
support the obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as 
additional information. Without portion sizes GDA would be absurd. 

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardised and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly. 

Изменение 518
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

(Не засяга българската езикова версия.)

Or. en

Обосновка

За привеждане на английската езикова версия на изменение 10 в съответствие с 
оригиналната немска версия на проектодоклада на д-р Sommer.
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Изменение 519
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява по 
целесъобразност в проценти по
отношение на приема, определен в част 
Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности може да бъде 
изразено в проценти по отношение на 
приема, определен в част Б на 
приложение XI в съотношение, 
съгласно член 32, параграфи 2 и 3, за 
порция. Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. en

Обосновка

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Изменение 520
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява
по целесъобразност в проценти по 
отношение на приема, определен в част 

3. Информацията за енергийната 
стойност се изразява в проценти по 
отношение на приема за порция, 
определен в част Б на приложение XI.
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Б на приложение XI в съотношение за 
100 g или за 100 ml или за порция.
Когато е предвидено, обявяването на 
витамините и минералите също се 
изразява като процентно съотношение 
спрямо приема, посочен в точка 1 от 
част A на приложение XI.

По-подробна информация относно 
процентния дял на приема, определен 
в част Б на приложение XI, е 
допустима за хранителните 
вещества, изброени тук. Когато е 
предвидено, обявяването на витамините 
и минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. de

Обосновка

Промяната на параграф 3 гарантира, че посочването на ориентировъчния дневен 
прием (GDA) е задължително само по отношение на енергийната стойност и 
порцията. По-подробни изисквания биха пренатоварили потребителите. Няма смисъл 
от предоставяне на ориентировъчен дневен прием за 100 g или 100 ml, тъй като 
хората консумират порции и процентът на последните от стандартната стойност 
за дневна консумация е информацията, която следва да бъде посочвана.

Изменение 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В рамките на 6 месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и вземайки предвид 
препоръките, отправени от 
Европейския орган за безопасност на 
храните, Комисията установява 
референтни стойности за приема на 
енергия и подбрани хранителни 
вещества, различни от витамини и 
минерали, които да се добавят в 
приложение XI, част Б. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 

Adlib Express Watermark



AM\762307BG.doc 179/196 PE418.218v01-00

BG

се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Стойностите, които в момента са предвидени в приложение XI, не са резултат от 
независими изследвания и се различават от препоръките на органи като Агенцията за 
стандарти на храните на Обединеното кралство или СЗО. Понастоящем, ЕОБХ 
работи за установяването на такива референтни количества за прием и се 
предполага, че ще представи своите предложения през пролетта на 2009 г. Тези 
предложения следва да се вземат предвид при определянето на референтните 
количества за прием. Свързано с изменението на приложение XI, част Б.

Изменение 522
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В допълнение, където е 
целесъобразно, информацията също 
може да се предоставя като процент 
от референтните количества за 
прием за деца, установени в част Б на 
приложение XI.

Or. de

Обосновка

В случай на храни, произведени специално за деца, също би имало смисъл да се 
предоставя информация за хранителните стойности като процент от 
ориентировъчния дневен прием (GDA) въз основа на референтните количества прием 
за деца.
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Изменение 523
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини, 
посочени в член 29, параграф 1, буква 
б), се представя в съответствие с 
приложение ХIII, част Б.

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини 
и транс-мазнини, посочени в член 29, 
параграф 1, се представя в съответствие 
с приложение ХIII, част Б.

Or. en

Обосновка

Това е информация, която потребителите биха искали да знаят.

Изменение 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини, 
посочени в член 29, параграф 1, буква 
б), се представя в съответствие с 
приложение ХIII, част Б.

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини 
и транс-мазнини, посочени в член 29, 
параграф 1, буква б), се представя в 
съответствие с приложение ХIII, част Б.

Or. en

Обосновка

Отнася се за изменението на член 29, параграф 1.
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Изменение 525
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини, 
посочени в член 29, параграф 1, буква 
б), се представя в съответствие с 
приложение ХIII, част Б.

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от задължителното 
обявяване на наситени мастни киселини 
и транс-мазнини, посочени в член 29, 
параграф 1, буква б), се представя в 
съответствие с приложение ХIII, част Б.

Or. en

Обосновка

Транс-мазнините следва да са част от задължителната информация за 
хранителните стойности в допълнение към наситените мастни киселини и поради 
това следва да се премахнат от доброволните данни.

Изменение 526
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини, различно от 
задължителното обявяване на 
наситени мастни киселини, посочени 
в член 29, параграф 1, буква б), се 
представя в съответствие с приложение 
ХIII, част Б.

4. Обявяването на полиоли и/или 
скорбяла и обявяването на вида мастни 
киселини се представя в съответствие с 
приложение ХIII, част Б.

Or. de
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Обосновка

За пояснение.

Изменение 527
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Други начини за посочване на 
обявяването на хранителните 
стойности се допускат, при условие, 
че отговарят на изискванията на 
регламента, в частност на тези, 
предвидени в член 7. Комисията може 
да приема насоки за употребата на 
специфични други начини за посочване 
на обявяването на хранителните 
стойности, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

С цел гарантиране, че информацията за хранителните стойности в допълнение към 
задължителното изискване може да продължи да се предоставя в бъдеще. Съгласно 
предложението на Комисията, това би било осъществимо единствено ако 
държавите-членки на Комисията го препоръчат изрично. Това би означавало 
допълнителна бюрокрация, който следва да се избягва.

Amendment 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на заличава се
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хранителните стойности за 100 g 
или за 100 ml съгласно член 31, 
параграф 2, информацията може да 
бъде изразена и в порции, 
количествено изразени на етикета, 
при условие че е посочен броят на 
порциите, съдържащи се в 
опаковката.
2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и 
само в порции, като храната е 
предварително опакована като 
единична порция.
3. Изразяването само в порции за
храни, представяни в опаковки, 
съдържащи няколко порции от 
храната, които не са били 
предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Свързано с изменението на член 31, параграф 2.

Изменение 529
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията се изразява и в порции с 
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в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен 
броят на порциите, съдържащи се в 
опаковката.

посочване на броя на порциите, 
съдържащи се в опаковката.

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и 
само в порции, като храната е 
предварително опакована като 
единична порция.
3. Изразяването само в порции за храни, 
представяни в опаковки, съдържащи 
няколко порции от храната, които не са 
били предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

3. Изразяването в порции, както е 
посочено в параграф 1, за храни, 
представяни в опаковки, съдържащи 
няколко порции от храната, които не са 
били предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Докато е полезно количествата на енергийната стойност и хранителните вещества 
да се изразяват за 100g на лицевата/задната страна, тъй като това позволява 
сравнение между отделни продукти, също така е полезно да се посочва количеството 
за порция на лицевата страна на опаковката.

Изменение 530
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен броят 

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията, посочена в член 29, 
параграф 1, буква б) на задната 
страна на опаковката може да бъде 
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на порциите, съдържащи се в 
опаковката.

изразена и в порции, количествено 
изразени на етикета, при условие че е 
посочен броят на порциите, съдържащи 
се в опаковката.

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и 
само в порции, като храната е 
предварително опакована като 
единична порция.
3. Изразяването само в порции за храни, 
представяни в опаковки, съдържащи 
няколко порции от храната, които не са 
били предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

3. Изразяването само в порции, както е 
посочено в параграф 1, за храни, 
представяни в опаковки, съдържащи 
няколко порции от храната, които не са 
били предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Размерите на порциите не са хармонизирани в ЕС. Поради това, информацията 
винаги следва да се изразява за 100ml или 100 mg и може да бъде съпровождана от 
размери на порциите. 

Изменение 531
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен броят 
на порциите, съдържащи се в 

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен броят 
на порциите, съдържащи се в
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опаковката. опаковката.
2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и само 
в порции, като храната е предварително 
опакована като единична порция.

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и само 
в порции, като храната е предварително 
опакована като единична порция или 
единичните порции с еднакъв размер 
са лесно разпознаваеми и 
предварително разфасовани.

3. Изразяването само в порции за 
храни, представяни в опаковки, 
съдържащи няколко порции от 
храната, които не са били 
предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

3. Комисията, след консултиране със 
заинтересованите страни, 
установява дали обявяването на 
хранителните стойности може да 
бъде изразено само в порции в 
случаите, различни от тези, 
определени в параграф 2. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

За гарантиране, че обявяването на хранителните стойности може да се отнася само 
за порция при храни, предоставяни на единични порции, или когато порциите са ясно 
обозначени. Пояснява немския текст на параграф 3. [Не засяга английската езикова 
версия.] 

Изменение 532
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен броят 

1. В допълнение към задължителното 
обявяване на хранителните стойности за 
100 g или за 100 ml съгласно член 31, 
параграф 2, информацията може да бъде 
изразена и в порции, количествено 
изразени на етикета, при условие че е 
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на порциите, съдържащи се в 
опаковката.

посочен броят на порциите, съдържащи 
се в опаковката и че размерите на 
порциите са реалистични и 
представени и обяснени разбираемо за 
средностатистическия потребител.
В сътрудничество със стопанските 
субекти в хранителната 
промишленост и компетентните 
органи на държавите-членки 
Комисията разработва насоки за 
посочването на реалистични размери 
на порции. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи 
от настоящия регламент, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Определянето на размера на порцията служи за реалистичен ориентир за 
потребителите. Така например за потребителите е по-лесно да се ориентират при 
посочването на порции от 8 единици или броя (бисквити) или половин чаша (например 
ядки), отколкото при посочване на съответните количества в грамове. Размерът на 
порцията трябва да е съобразен освен това с реалистична средна консумация от 
страна на потребителите и да избягва заблуждаваща информация. (Често 
посочваният размер от 25g например се оказва нереалистична референтна величина.)

Изменение 533
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена
и в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен 
броят на порциите, съдържащи се в 

1. В допълнение към етикетирането
на хранителните стойности за 100 g или 
за 100 ml, това може да бъде изразено и 
в порции, при условие че е посочено 
количеството, съдържащо се в една 
порция.
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опаковката.

Or. de

Обосновка

Езикова адаптация на немския текст към английската езикова версия („в 
допълнение“). [Не засяга английската езикова версия.] 

С цел избягване на подвеждане на потребителя, етикетирането въз основа на порция 
следва да е допустимо, ако количеството на порцията е ясно обозначено на продукта. 
Допълнителното посочване на броя на порциите в една опаковка следва да е по избор.

Изменение 534
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията може да бъде изразена и 
в порции, количествено изразени на 
етикета, при условие че е посочен 
броят на порциите, съдържащи се в 
опаковката.

1. В допълнение към обявяването на 
хранителните стойности за 100 g или за 
100 ml съгласно член 31, параграф 2, 
информацията се изразява и в порции
на задната страна на опаковката с 
посочване на броя на порциите, 
съдържащи се в опаковката.

Or. en

Обосновка

Информацията винаги следва да се посочва въз основа на 100g или 100ml с цел 
избягване на подвеждане на потребителите. Това също позволява ясни и лесни 
сравнения между отделни продукти. Допълнителна информация за порциите следва 
да се посочва на опаковката, тъй като тя може да помогне на някои потребители да 
преценят количествата на храната, която консумират.
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Изменение 535
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и 
само в порции, като храната е 
предварително опакована като 
единична порция.

заличава се

Or. de

Обосновка

В съответствие с моето изменение на член 31, параграф 2, размерите на порциите 
могат да се използват само в допълнение към референтните стойности за 100 g или 
100 ml. Затова параграф 2 се заличава.

Изменение 536
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и 
само в порции, като храната е 
предварително опакована като 
единична порция.

2. Обявяването на хранителните 
стойности в порции може при всички 
случаи да е само допълващо към 
обявяването на хранителните 
стойности за 100 грама или 100 
милилитра.

Or. hu

Обосновка

Възможността за разполагане с информация за енергийната стойност и 
хранителното съдържание в 100 грама или 100 милилитра продукт ще позволи на 
потребителите да правят преки сравнения между отделни продукти. Жизненоважно 
е етикетирането на хранителните стойности да не се изразява само в порции, тъй 
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като потребителите няма непременно да използват продукта на порции, както е 
указано на опаковката.

Изменение 537
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и 
само в порции, като храната е 
предварително опакована като единична 
порция.

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено 
единствено в порции, ако храната е 
предварително опакована като единична 
порция или е разделена на отделни 
единични порции.

Or. de

Обосновка

Посочването на хранителните стойности единствено в порции би било полезно преди 
всичко за храни, консумирани в количества значително под 100 g (напр. конфитюри, 
ядливи масла и т.н.).

Изменение 538
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и само 
в порции, като храната е
предварително опакована като 
единична порция.

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и само 
в порции, ако храната е ясно 
предварително разпределена на една 
или няколко отделни порции с еднакъв 
размер.

Or. en
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Обосновка

Ясно предварително разпределената храна на една или няколко отделни порции с 
еднакъв размер следва да се разглежда по същия начин като предварително 
опакованата храна като единична порция.

Изменение 539
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изразяването само в порции за 
храни, представяни в опаковки, 
съдържащи няколко порции от 
храната, които не са били 
предварително опаковани като 
единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

В съответствие с моето изменение на член 31, параграф 2, размерите на порциите 
могат да се използват само в допълнение към референтните стойности за 100 g или 
100 ml. Затова параграф 3 се заличава.
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Amendment 540
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните 
стойности може да бъде извършено и 
по други начини, при условие че са 
спазени следните съществени 
изисквания:

заличава се

а) начинът на изразяване е насочен 
към улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или 
значението на храната към 
енергийното или хранително 
съдържание на хранителния режим; 
и
б) изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или 
при липса на такъв — на общоприети 
научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки; и
в) подкрепя се от доказателство за 
разбирането и използването на 
представянето на информацията от 
средностатистическия потребител.
2. Допълнителните форми на 
изразяване, посочени в параграф 1, се 
набелязват в националната схема по 
член 44.

Or. de

Обосновка

Премахва излишното повторение на като цяло подвеждаща забрана. Излишното 
повторение следва да се избягва в интереса на ефективното регулиране.
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Изменение 541
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните 
стойности може да бъде извършено и 
по други начини, при условие че са 
спазени следните съществени 
изисквания:

заличава се

а) начинът на изразяване е насочен 
към улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или 
значението на храната към 
енергийното или хранително 
съдържание на хранителния режим; 
и
б) изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или 
при липса на такъв — на общоприети 
научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки; и
в) подкрепя се от доказателство за 
разбирането и използването на 
представянето на информацията от 
средностатистическия потребител.
2. Допълнителните форми на 
изразяване, посочени в параграф 1, се 
набелязват в националната схема по 
член 44.

Or. en

Обосновка

Пълното хармонизиране е единственият начин за гарантирана на общия пазар.
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Изменение 542
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните стойности 
може да бъде извършено и по други 
начини, при условие че са спазени 
следните съществени изисквания:

1. В допълнение към начините на 
изразяване по член 31, параграфи 2 и 3, 
обявяването на хранителните стойности 
може да бъде извършено и по други 
начини, например посредством 
графично представяне.

а) начинът на изразяване е насочен 
към улесняване на разбирането от 
потребителя на приноса или 
значението на храната към 
енергийното или хранително 
съдържание на хранителния режим; 
и
б) изразяването се основава на 
хармонизиран референтен прием или 
при липса на такъв — на общоприети 
научни съвети относно приема на 
енергийни стойности или хранителни 
съставки; и
в) подкрепя се от доказателство за 
разбирането и използването на 
представянето на информацията от 
средностатистическия потребител.
2. Допълнителните форми на 
изразяване, посочени в параграф 1, се 
набелязват в националната схема по 
член 44.

Or. en

Обосновка

В допълнение към обявяването на хранителните стойности също следва да се 
проявява известна гъвкавост за други начини и други форми на изразяване.
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Изменение 543
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 33 – параграфи 2а и 2б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За обработените полуфабрикати 
трябва да се предоставя 
допълнителна обяснителна 
информация чрез система за цветна 
кодировка с три цвята, посочваща 
наличието на хранителни вещества 
като неблагоприятно, добро и най-
благоприятно/добро.
Производителите използват 
цветовете зелено, оранжево и 
червено, или други цветове, които са 
ясно разбираеми от потребителите, 
като бяло (неутрално), сребърно и 
златно. Производителите също 
могат да включват други продукти в 
системата за цветна кодировка, при 
условие че те изпълняват 
изискванията, посочени в параграф 1.
Критериите за квалифициране на 
продуктите и техните съставки 
като неблагоприятни/неутрални, 
добри или най-добри/благоприятни се 
определят от Европейската комисия 
в консултация с Европейски орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ).
2б. Списъкът с продукти или 
категории продукти, които 
подлежат на изискванията в член 33, 
параграф 2а, съдържа:
- готови за консумация ястия
- предварително опаковани закуски
- бургери, салами
- пайове, пасти и киш
- панирано или обвито или формовано 
месо, месни алтернативи, птичи 
продукти, риба и подобни продукти, 
включително тези в сосове (например 
пилешки хапки, рибни резенчета, пиле 
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по киевски, риба в сос от магданоз, 
кюфтета, печено агнешко месо).
- пици
- закуски на зърнена основа
и може да се изменя от Комисията, 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 49, параграф 
3.

Or. en

Обосновка

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in ‘Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes’ EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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