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Изменение 541
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 34 – параграфи 1-3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се 
включват в главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 29, 
параграф 1, буква а), се включват в 
главното зрително поле. Те се 
представят заедно в ясен формат и в 
следния ред: захари, мазнини, наситени 
мастни киселини и сол.

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и 
по целесъобразност в реда на 
представяне, предвиден в част В на 
приложение XIII.

2.Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
1, буква б) и член 29, параграф 2 се 
поставят заедно, на гърба на 
опаковката и в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

Когато обявяването на хранителните 
стойности не фигурира в главното 
зрително поле, то се представя в 
таблична форма с подравнени цифри, 
ако пространството го позволява. 
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 
представя в линеен вид.

Обявяването на хранителните 
стойности се представя в таблична 
форма с подравнени цифри, ако 
пространството го позволява. Когато 
пространството не позволява такова 
подравняване, обявяването се представя 
в линеен вид.

3. Ако задължителното обявяване на 
хранителните стойности е 
представено заедно с обявяването на 
хранителните съставки, посочени в 
член 29, параграф 2, редът на 
представяне на енергийната 
стойност и хранителните съставки, 
включени в обявяването, е редът, 
предвиден в част В от приложение 
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XIII.

Or. en

Обосновка

С цел информацията да бъде ясна и непосредствена, тя трябва да указва ограничен 
брой най-важни за потребителите хранителни съставки, представени в зрителното 
поле, в това число мазнини, наситени мастни киселини, захар и сол. Тази информация 
трябва да е съпроводена от задължително етикетиране на гърба на опаковката.

Изменение 542
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 34 – параграфи 1-3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се 
включват в главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 29, 
параграф 1, буква а), се включват в 
главното зрително поле. Те се 
представят заедно в ясен формат и в 
следния ред: енергийна стойност, 
захари, сол и оцветители, указани 
съгласно предвиденото в член 31.3.

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и 
по целесъобразност в реда на 
представяне, предвиден в част В на 
приложение XIII.

2.Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
1, буква б) се поставят заедно, на гърба 
на опаковката, и в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

Когато обявяването на 
хранителните стойности не 
фигурира в главното зрително поле,
то се представя в таблична форма с 
подравнени цифри, ако пространството 
го позволява. Когато пространството не 
позволява такова подравняване, 

То се представя в таблична форма с 
подравнени цифри, ако пространството 
го позволява. Когато пространството не 
позволява такова подравняване, 
обявяването се представя в линеен вид.
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обявяването се представя в линеен вид.

3. Ако задължителното обявяване на 
хранителните стойности е 
представено заедно с обявяването на 
хранителните съставки, посочени в 
член 29, параграф 2, редът на 
представяне на енергийната 
стойност и хранителните съставки, 
включени в обявяването, е редът, 
предвиден в част В от приложение 
XIII.

Or. en

Обосновка

Етикетирането трябва да бъде задължително за предната и задната част на 
опаковката, като в предната част се указват четири елемента: енергийни 
стойности, наситени мастни киселини, захар и сол, a 8 + транс- мазнини се указват 
на гърба на опаковката.

Тъй като транс-мастните киселини, фибрите и протеините се указват 
задължително на гърба на опаковката, те не следва да бъдат включени в списъка в 
параграф 2.

Изменение 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини,
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Следните данни, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле: енергийна 
стойност, количествата мазнини, 
наситени мастни киселини, захари и 
сол. Те се представят заедно в ясен 
формат и в горепосочения ред.
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Or. en

Обосновка

По отношение на въглехидратите, достатъчно е тяхното съдържание да се укаже 
на гърба на опаковката, за да се избегне объркване на потребителите с прекалено
много информация, предоставена на предната страна на опаковката.

Изменение 544
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
същото зрително поле като данните, 
посочени в член 29, параграфи 1 и 2 в 
една-единствена таблица. Те се 
представят в следния ред: енергийна 
стойност, протеини, мазнини, с 
особено внимание към съдържанието 
на наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

Or. de

Обосновка

За осигуряване на последователност с другите изменения (виж член 29, букви и) и 
б));представянето на данните в таблична форма ще направи информацията по-лесна 
за четене.
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Изменение 545
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят заедно 
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят заедно 
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол. 
Данните, които се изискват от член 
31, параграф 3 също се представят в 
графичен вид.

Or. de

Обосновка

Добавеното трето изречение предвижда допълнително графично представяне на 
процентите, указани в обявяването на хранителните стойности, тъй като, 
позволявайки моментално възприемане, това представяне има предимство пред чисто 
текстовия формат. Предимството на графичния формат пред текстовия е, че 
информацията се възприема непосредствено. За целта могат да бъдат използвани 
например стълбови или кръгови диаграми.

Изменение 546
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 

1. Данните, посочени в член 29, 
параграф 1 се представят в ясен формат 
и в следния ред: енергийна стойност, 
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хранителните стойности, се 
включват в главното зрително поле. 
По целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

протеини, въглехидрати и мазнини.

Or. de

Обосновка

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

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 ist...“, 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 (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Изменение 547
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
таблица в същото зрително поле. Те се 
представят в следния ред: енергийна 
стойност, количествата захари, 
мазнини, наситени мастни киселини и 
натрий или сол.
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съдържанието на захари и сол.

Or. de

Обосновка

Указването на елементите в табличен формат цели да направи информацията по-
четлива.

Този ред на представяне съответства на реда, указан в Директива 90/496/ЕИО 
(Директива относно етикетирането за питателност на храните).

Изменение 548
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят заедно 
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят заедно 
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол. По 
отношение на подаръчните опаковки, 
задължителната информация следва 
да бъде указана само на гърба на 
опаковката.

Or. en

Обосновка

Видът и естетиката на подаръчните опаковки, съдържащи шоколадови бонбони или 
пралинови продукти за празнични случаи, като например за деня на майката, биха 
били увредени, ако задължителната информация за хранителната стойност е 
указана в предната част на опаковката.
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Изменение 549
Peter Liese

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят заедно 
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят заедно 
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и натрий.

Or. en

Обосновка

Солта (натриев хлорид) не е единственият източник на натрий в хранителната 
диета. Съществуват много други натриеви соли освен натриевия хлорид (напр. 
натриев глутамат, натриев карбонат…).Указването на наличието на „натрий от 
сол” би отразило само минимална част от действителното съдържание и така 
предоставената информация би била неправилна.

Изменение 550
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
същото зрително поле в една 
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целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

единствена таблица. Те се представят 
в следния ред: енергийна стойност, 
захари, мазнини, наситени мастни 
киселини, и натрий или сол.

Or. en

Обосновка

Съгласно горепосоченото изменение на Член 29, параграф 1, алинея 1, буква б).

Изменение 551
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
същото зрително поле в една 
единствена таблица. Те се представят 
в следния ред: енергийна стойност, 
захари, мазнини, наситени мастни 
киселини, и натрий или сол.

Or. en

Обосновка

Това изменение съответства на изменението на член 29, параграф 1, алинея 1, буква 
б).
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Изменение 552
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, свързани с енергийната 
стойност, протеините, 
въглехидратите и мазнините, 
посочени в член 29, параграф 1,
свързани с обявяването на хранителните 
стойности, се представят заедно в ясен 
формат и в следния ред: енергийна 
стойност, количествата протеини, 
въглехидрати и мазнини. Данните, 
посочени в първото изречение на член 
31, параграф 3, се представят в 
главното зрително поле.

Or. de

Обосновка

Изменението отразява предложените изменения на членове 29 и следващи и ще 
позволи обявяването на хранителната стойност да става винаги в един същи ред и в 
еднаква форма.

Изменение 553
Riitta Myller

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят заедно 
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят заедно 
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата
протеини, мазнини с особено 
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въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

внимание към наситените мазнини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и натрий, 
съдържащ се в солта и в 
хранителните добавки.

Or. fi

Обосновка

При някои видове продукти хранителните добавки могат да съдържат значително 
количество натрий. Например, критериите за употреба на финландския символ 
„сърце”, указващ, че храната е здравословна за сърцето, отчитат съдържанието на 
натрий в добавките.

Изменение 554
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
същото зрително поле в една-
единствена таблица. Те се представят 
в следния ред: енергийна стойност, 
количествата захари, мазнини, наситени 
мастни киселини и натрий или сол.

Or. en

Обосновка

В съответствие с гореспоменатото изменение на член 29, параграф 1, алинея 1, буква 
б).
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Изменение 555
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят заедно
в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се 
представят в същото зрително поле. 
По целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

Or. en

Обосновка

Не са налице еднозначни доказателства, които да сочат, че потребителите имат 
нужда информацията да бъде предоставяна на предната част на опаковката. За 
потребителите е много по-полезно да получават цялата информация, която им е 
необходима за техния информиран избор, в едно и също зрително поле, т. е. без да се 
налага няколко пъти да обръщат опаковката. Ето защо полезната информация следва 
да бъде предоставена на едно място, в едно и също зрително поле, което често е 
гърба на опаковката, като по този начин потребителите ще получават пълна 
информация с един поглед.

Изменение 556
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се 
включват в главното зрително поле. По 

1. Данните, посочени в член 29, 
параграф 1, буква a) се включват в 
главното зрително поле. Те се 
представят заедно в ясен формат и в 
следния ред: енергийна стойност, 
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целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към
съдържанието на захари и сол.

количествата мазнини, наситени мастни 
киселини, захари и сол.

Or. en

Обосновка

Поясняване и опростяване.

Изменение 557
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в 
главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се включват в
същото зрително поле в една-
единствена таблица. Те се представят 
в следния ред: енергийна стойност, 
количествата захари, мазнини, наситени 
мастни киселини и натрий или сол.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложеното изменение на член 29, параграф 1, алинея 1, буква б).
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Изменение 558
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 34 – параграфи 1 и 1a (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, посочени в член 31, 
параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, се 
включват в главното зрително поле. По 
целесъобразност те се представят 
заедно в ясен формат и в следния ред: 
енергийна стойност, количествата 
мазнини, наситени мастни киселини, 
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

1. Данните относно енергийната 
стойност според член 19, параграф 1, 
буква a) се включват в главното 
зрително поле съгласно член 31, 
параграф 2.

1а. Данните за хранителните 
стойности, съгласно член 29, 
параграф 1, буква б) относно 
съдържанието на протеини, 
въглехидрати, захар, мазнини, 
наситени мастни киселини, фибри и 
натрий се, представят заедно в ясен 
формат и в следния ред: протеини, 
въглехидрати, захар, мазнини, 
наситени мастни киселини, фибри и 
натрий. Данните се представят 
съгласно указаното в член 31, 
параграф 3, първо изречение.

Or. de

Обосновка

Чрез изменението се пояснява, че данните, свързани с енергийната стойност, трябва 
да се представят в главното зрително поле. Данните за хранителните съставки, от 
друга страна, не е необходимо да се представят в главното зрително поле, но трябва 
да са представени заедно и в ясен формат.
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Изменение 559
Jules Maaten

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В допълнение към данните по
параграф 1, данните, включени в 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности, според 
указаното в член 29, параграф 1, буква 
а), се представят в долния десен ъгъл 
на предната страна на опаковката, с 
3 милиметров шрифт на символите и 
оградени с овален контур.

Or. en

Обосновка

Енергийното съдържание е един от най-важните елементи на информацията за 
храните. По тази причина, без значение какъв е продуктът, съответните данни 
трябва да бъдат повторени на предната страна на опаковката, на същото място и в 
ясен вид, така че потребителят да може да ги забележи веднага, като те не трябва 
да напомнят правоъгълната форма на предупредителните надписи върху опаковките 
на цигари.

Изменение 560
Miroslav Ouzký

 Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В допълнение, количеството на 
енергия, посочено в член 29, параграф 
1, буква а), се указва по ясен начин и 
оградено в правоъгълник, в главното 
зрително поле. Представената 
информация се отнася за порция, 
съгласно указаното в член 32, 
параграфи 2 и 3.
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Or. en

Обосновка

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Изменение 561
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Данните, посочени в член 29, 
параграф 1, буква a), свързани с 
хранителните стойности, се 
представят на предната страна на 
опаковката, в ясна форма.

Or. de

Обосновка

За потребителите най-съществената информация от хранителните стойности е 
енергийната стойност. По тази причина енергийната стойност и/или 
препоръчителното дневно количество енергия, трябва да се указва по ясен начин в 
предната страна на опаковката, независимо от вида на продукта, така че 
потребителите да могат да я видят веднага. Представителите на хранителния 
отрасъл сами трябва да решават дали на предната страна на опаковката да включат 
също и най-важния елемент от хранителното съдържание.
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Изменение 562
Frieda Brepoels

 Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Енергийната стойност, посочена 
в член 29, параграф 1, буква а), в 
допълнение към данните според 
указаното в параграф 1, трябва да се 
представя в долната дясна част на 
най-видната страна на опаковката, 
като тази информация е заградена в 
правоъгълник. Енергийната стойност 
се представя за 100 г/мл или за 
порция, съгласно указаното в член 32, 
параграфи 2 и 3.

Or. nl

Обосновка

Указанието за енергийната стойност е от изключителна важност. Следователно 
енергийната стойност трябва да се представи на видно място върху опаковката и да 
бъде ясно откриваема от потребителя. Енергийната стойност може да се указва за 
100 г/мл от продукта или за порция.

Изменение 563
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 1а. В допълнение, количеството на 
енергия, посочено в член 29, параграф 
1, буква а), се указва по ясен начин и 
оградено в правоъгълник, в главното 
зрително поле. Представената 
информация се отнася за порция, 
съгласно указаното в член 32, 
параграфи 2 и 3.
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Or. en

Обосновка

Енергийното съдържание е най-важният елемент от информацията, свързана с 
храните. Както показва изследването на потребителите (*), те най-лесно се 
ориентират, когато енергийно съдържание е указано отделно, на предната страна на 
опаковката, като предпочитат съдържанието да бъде указвано за порция, тъй като 
това им позволява да преценят действителното хранително съдържание на продукта 
(свързано с приема на калории) и да сравняват продуктите от дадена категория храни 
или напитки.

Изменение 564
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В допълнение, количеството на 
енергия, посочено в член 29, параграф 
1, буква а), се указва по ясен начин и 
оградено в правоъгълник, в главното 
зрително поле. Представената 
информация се отнася за порция, 
съгласно указаното в член 32, 
параграфи 2 и 3.

Or. en

Обосновка

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
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http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Изменение 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
49, параграф 3, въз основа на 
становище на Европейския орган за 
безопасност на храните и преди 
датата на прилагане на членове 29—
34, ще бъдат определени референтни 
стойности за високо съдържание на 
съответната хранителна съставка за 
100 г или за 100 мл. В случай, че 
съдържанието в даден хранителен 
продукт надвишава тези референтни 
стойности, информацията за 
съответната хранителна съставка се 
подчертава в червено.

Or. en

Обосновка

Резултатите от изследване на потребителското мнение сочат, че за бързия и 
информиран избор най-удачно е ползването на цветна система. Подчертаването на 
хранителните съставки, които се срещат в завишени количества, ще даде 
възможност на потребителите да взимат бързи решения. За разлика от 
„светофарното етикетиране”, в този случай може да бъде избегнато означаването 
със зелена точка на продукти, които са изцяло изкуствени.
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Изменение 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. На гърба на опаковката следва да 
се укажат следните данни, посочени 
в член 31, параграф 2, свързани със 
задължителното обявяване на 
хранителните стойности: 
въглехидрати, протеини и изкуствени 
и естествени транс-мазнини. Те се 
представят заедно в ясен формат, в 
реда, посочен по-горе.

Or. en

Обосновка

Количеството на протеините и транс-мазнини представлява важна информация за 
потребителите и следователно трябва задължително да се указва на обратната 
страна на опаковката. Важно е също да се прави разлика между изкуствените и 
естествените транс-мастни киселини, тъй като нивото на изкуствените такива 
може да бъде повлиявано от производителите.

Изменение 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 1 не следва да се прилага 
по отношение на храните, указани в 
Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 
3 май 1989 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-
членки относно храни, предназначени 
за специфична хранителна употреба и 
специфичните директиви, посочени в 
член 4, параграф 1 на тази директива.
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Or. en

Обосновка

Храните, предназначени за специфична хранителна употреба, са специално 
предназначени за конкретните хранителни потребности на съответната целева 
група. Директива 89/398/ЕИО на Съвета и специфични директиви, посочени в член 4, 
параграф 1 на тази директива, определят задължителната информация за 
хранително съдържание, която трябва да се включи в етикетирането. Указването на 
ограничена информация за хранителното съдържание в главното зрително поле за 
храните, предназначени за специфична хранителна употреба, не е достатъчно и е 
възможно да не постигне целта си да информира потребителите. Храните, 
предназначени за специфична хранителна употреба следва да бъдат изключени от 
това изискване.

Изменение 568
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 1 не следва да се прилага 
по отношение на храните, указани в 
Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 
3 май 1989 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-
членки относно храни, предназначени 
за специфична хранителна употреба и 
специфичните директиви, посочени в 
член 4, параграф 1 на тази директива.

Or. en

Обосновка

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.
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Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Изменение 569
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и 
по целесъобразност в реда на 
представяне, предвиден в част В на 
приложение XIII.

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 
съставки, посочени в член 29, параграф 
1, буква б) и член 29, параграф 2, се 
поставят заедно на гърба на 
опаковката и в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

Когато обявяването на хранителните 
стойности не фигурира в главното 
зрително поле, то се представя в 
таблична форма с подравнени цифри, 
ако пространството го позволява. 
Когато пространството не позволява 
такова подравняване, обявяването се 
представя в линеен вид.

Обявяването на хранителните стойности 
се представя в таблична форма с 
подравнени цифри, ако пространството 
го позволява. Когато пространството не 
позволява такова подравняване, 
обявяването се представя в линеен вид.

Or. en

Обосновка

С цел поясняване и опростяване.
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Изменение 570
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако задължителното обявяване на 
хранителните стойности е 
представено заедно с обявяването на 
хранителните съставки, посочени в 
член 29, параграф 2, редът на 
представяне на енергийната 
стойност и хранителните съставки, 
включени в обявяването, е редът, 
предвиден в част В от приложение 
XIII.

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел опростяване

Изменение 571
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако задължителното обявяване на 
хранителните стойности е 
представено заедно с обявяването на 
хранителните съставки, посочени в 
член 29, параграф 2, редът на 
представяне на енергийната 
стойност и хранителните съставки, 
включени в обявяването, е редът, 
предвиден в част В от приложение 
XIII.

заличава се

Or. en
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Изменение 572
María Sornosa Martínez

 Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема правила за 
прилагане, с който се въвеждат 
критерии за определяне на това кога 
стойностите или хранителните 
съставки са в незначително малко 
количество. Тези мерки, които са 
създадени с цел изменението на 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез неговото 
допълване, се приемат съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. es

Обосновка

Не бива да се оставя на представителите на хранителния отрасъл да определят кое 
според тях представлява незначително количество. Критериите трябва да са 
определени на равнище ЕС.

Изменение 573
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че енергийната стойност или 
хранителната(ите) съставка(и) в даден 
продукт са незначителни, обявяването 
на хранителните стойности за тези 
елементи може да бъде заменено с
израз от типа „Съдържа незначителни 
количества ....“ в близост до 

4. В случай че енергийната стойност или 
количеството на отделната(ите)
хранителна(и) съставка(и) в даден 
продукт са незначителни, не се изисква 
те да бъдат обявявани. Израз от типа 
„Съдържа незначителни количества ....“
може да бъде поставен в близост до 



AM\762308BG.doc 27/83 PE418.219v01-00

BG

обявяването на хранителните стойности. обявяването на хранителните стойности.

Or. de

Обосновка

Изменението цели да не се посочват хранителни съставки, които не се съдържат в 
храната или се съдържат в незначителни количества. Указването на незначителните 
количества следва да бъде възможно, но не задължително.

Изменение 574
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности може да 
бъде използвано съгласно национална 
схема по член 44, при условие че са 
изпълнени следните съществени 
изисквания:

заличава се

(a) тези форми на представяне не 
са заблуждаващи за потребителя; и
(б) необходимо е да е налице 
доказателство за възприемането на 
подобни форми от 
средностатистическия потребител.

Or. de

Обосновка

Поради задължението за представяне в графична форма на процентите за данните, 
указани в член 31, параграф 2, параграфи 5 и 6 на член 34 са излишни (виж изменение 
на член 34, параграф 1), предложено от същото лице. Друг аргумент срещу 
предложението на Комисията за предоставяне на държавите-членки на правомощия 
да решават дали обявяването на хранителния състав да бъде представено по 
графичен начин или чрез символи, е рискът от възпрепятстване на свободната 
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търговия поради различията, които ще се породят в това отношение във всяка 
държава-членка.

Изменение 575
John Bowis

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности може да бъде 
използвано съгласно национална схема 
по член 44, при условие че са изпълнени 
следните съществени изисквания:

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности могат да 
бъдат използвани, при условие че са 
изпълнени следните съществени
изисквания:

Or. en

Обосновка

Използването на графични форми или символи трябва да бъде разрешено, независимо 
дали са налице национални схеми, или не.

Изменение 576
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности може да бъде 
използвано съгласно национална схема 
по член 44, при условие че са изпълнени 
следните съществени изисквания:

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности могат да 
бъдат използвани, при условие че са 
изпълнени следните съществени 
изисквания:

Or. en
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Обосновка

Това изменение осигурява гъвкавост по отношение на запазването и разработването
на алтернативни начини на представяне на информацията за хранителния състав, 
освен формите, указани в членове 31.2 и 31.3.

Изменение 577
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности може да бъде 
използвано съгласно национална схема 
по член 44, при условие че са изпълнени 
следните съществени изисквания:

5. Графичните форми или символи за 
представяне на обявяването на 
хранителните стойности могат да 
бъдат използвани, при условие че са 
изпълнени следните съществени 
изисквания:

Or. en

Обосновка

Символите за хранителен състав трябва да бъдат хармонизирани на равнище ЕС, 
което да позволи свободното движение на стоки.

Изменение 578
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Правилата, отнасящи се до други 
аспекти от представянето на 
обявяването на хранителните 
стойности, различни от посочените в 
параграф 5, могат да се определят от 
Комисията. 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, посочена в член 
49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

В съответствие със заличаването на Глави VI и VII.

Изменение 579
Anja Weisgerber

Предложение за Регламент
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Правилата, отнасящи се до други 
аспекти от представянето на 
обявяването на хранителните 
стойности, различни от посочените в 
параграф 5, могат да се определят 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

Предвид изменението, предложено от същия вносител, на член 34, параграф 1, 
параграфи 5 и 6 са излишни.
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Изменение 580
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Правилата, отнасящи се до други 
аспекти от представянето на 
обявяването на хранителните 
стойности, различни от посочените в 
параграф 5, могат да се определят 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

В съответствие със заличаването на Глави VI и VII.

Изменение 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Пет години след влизането в сила 
на настоящия регламент, Комисията 
представя доклад за оценка на 
формата на представяне, описана в 
предишните параграфи.

Or. en
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Обосновка

Формите на представяне на информацията трябва да бъдат оценени, с цел 
установяване на техните предимства и недостатъци.

Изменение 582
Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 34a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 a
Член 34, параграф 1 не се прилага по 
отношение на продуктите, посочени 
в Директива 89/398/ЕИО и 
специфичните директиви, указани в 
член 4, параграф 1 на същата
директива.

Or. it

Обосновка

 „Диетичните продукти”са специално създадени за особени хранителни потребности 
и често се препоръчват по лекарско предписание. Следователно на потребителите не 
е необходимо да се предоставя конкретна информация относно хранителното им 
съдържание.

Изменение 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Предложение за регламент
Глава V – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава V

Доброволна информация за храните

Глава V

Задължително обозначаване за 
произход
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Or. en

Обосновка

С цел осигуряване на прозрачност, потребителите трябва да знаят коя е държавата 
на произход на даден хранителен продукт. Познаването на произхода на основната 
съставка, използвана в преработените храни, е важно за информирания избор на 
потребителя.

Изменение 584
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Глава V – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава V

Доброволна информация за храните

Глава V

Обозначаване за произход на храните

Or. en

Обосновка

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Изменение 585
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложими изисквания заличава се
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1. В случаите когато информацията 
за храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя 
на доброволен принцип, тази 
информация трябва да е в 
съответствие със съответните 
специфични изисквания, определени в 
настоящия регламент. 
2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото 
на произход на дадена храна е 
доброволно обозначено, за да 
информира потребителите, че дадена 
храна е с произход или идва от 
Европейската общност или дадена 
страна или място. 
3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
не е същото като това на 
основната(ите) съставка(и), 
страната на произход или мястото 
на произход на тези съставки се 
обозначава.
4. По отношение на месо, различно от 
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, 
отгледани и заклани в същата страна 
или на същото място. В останалите 
случаи се посочва информация за 
всяко от различните места на 
раждане, отглеждане и клане.
5. Правилата за прилагане на 
параграф 3 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.
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6. 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

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.
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Изменение 586
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35
Приложими изисквания

заличава се

1. В случаите когато информацията 
за храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя 
на доброволен принцип, тази 
информация трябва да е в 
съответствие със съответните 
специфични изисквания, определени в 
настоящия регламент. 
2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото 
на произход на дадена храна е 
доброволно обозначено, за да 
информира потребителите, че дадена 
храна е с произход или идва от 
Европейската общност или дадена 
страна или място. 
3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
не е същото като това на 
основната(ите) съставка(и), 
страната на произход или мястото 
на произход на тези съставки се 
обозначава.
4. По отношение на месо, различно от 
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, 
отгледани и заклани в същата страна 
или на същото място. В останалите 
случаи се посочва информация за 
всяко от различните места на 
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раждане, отглеждане и клане.
5. Правилата за прилагане на 
параграф 3 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.
6. 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

Важно е потребителят да знае откъде произхожда продуктът. В някои случаи обаче 
не винаги е възможно да се укаже държавата на произход, тъй като съдържанието 
на продукта може да произхожда от различни държави, както и да се променя 
ежедневно. Съществуващите в момента правила, свързани с указването на произхода, 
предвиждат това указване да става на доброволен принцип, освен ако липсата на 
тази информация сериозно би подвела потребителите по отношение на истинския 
произход на хранителните продукти. Тези правила трябва да бъдат запазени и да не 
се заменят с нов текст.

Изменение 587
John Bowis

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложими изисквания Приложими изисквания
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1. В случаите когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие със
съответните специфични изисквания, 
определени в настоящия регламент.

1. В случаите когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие с 
изискванията, определени в настоящия 
регламент. В тези случаи не се прилага 
член 14.1.

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото 
на произход на дадена храна е 
доброволно обозначено, за да 
информира потребителите, че дадена 
храна е с произход или идва от 
Европейската общност или дадена 
страна или място. 
3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
не е същото като това на 
основната(ите) съставка(и), 
страната на произход или мястото 
на произход на тези съставки се 
обозначава.
4. По отношение на месо, различно от 
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, 
отгледани и заклани в същата страна 
или на същото място. В останалите 
случаи се посочва информация за 
всяко от различните места на 
раждане, отглеждане и клане.
5. Правилата за прилагане на 
параграф 3 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.
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6. 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.

6. 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

Маркирането за произход е задължително, затова член 35, параграфи 2—5, следва да 
се обособи като отделен член (нов член 26 „Произход” – наред с другите 
задължителни елементи. Когато информацията се предоставя на доброволен 
принцип, може да се направи изключение във връзка с минималните изисквания за 
размер на символите (член 14.1), в противен случай предприятията могат да 
предпочетат да не предоставят тази информация.

Изменение 588
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие със 
съответните специфични изисквания, 
определени в настоящия регламент.

1. В случаите когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие със 
съответните специфични изисквания, 
определени в настоящия регламент.

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото 
на произход на дадена храна е 

2. По отношение на етикетите, 
посочващи специфични данни, 
свързани с методите на производство, 
хуманното отношение към 
животните или въздействието върху 
околната среда на хранителния 
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доброволно обозначено, за да 
информира потребителите, че дадена 
храна е с произход или идва от 
Европейската общност или дадена 
страна или място. 

продукт, Комисията, при 
консултиране със съответните 
заинтересовани страни, изготвя
предложение за установяване на 
критерии за качество, на които 
системите за етикетиране трябва да 
отговарят, така че да се осигури
вярна и балансирана информация и 
избегне подвеждане на 
потребителите.

3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна 
не е същото като това на 
основната(ите) съставка(и), 
страната на произход или мястото 
на произход на тези съставки се 
обозначава.
4. По отношение на месо, различно от 
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, 
отгледани и заклани в същата страна 
или на същото място. В останалите 
случаи се посочва информация за 
всяко от различните места на 
раждане, отглеждане и клане.
5. Правилата за прилагане на 
параграф 3 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.
6. 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 
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процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. en

Изменение 589
Jules Maaten

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие със 
съответните специфични изисквания, 
определени в настоящия регламент.

1. Доколкото част или цялата 
информация за храните, попадаща в 
обхвата на настоящия регламент, се 
предоставя на доброволен принцип, тази 
информация трябва да е съобразено със 
съответните специфични изисквания, 
определени в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Включването на фразата „в съответствие с” би могло да означава, че храните, 
които не са пакетирани предварително и храните, пакетирани на място за директна 
продажба, за които се предоставя доброволна информация за хранителния състав, 
следва да съдържат цялата информация, точно както това е валидно за 
предварително пакетираните храни. Това е в тежест на участниците в хранителния 
отрасъл, които предоставят тази информация на доброволен принцип и в случай, че 
законодателството бъде прието в този вид, то би ги разубедило да го правят в 
бъдеще.

Изменение 590
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 

1. В случаите, когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
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настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие със 
съответните специфични 
изисквания, определени в настоящия 
регламент.

настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е ясно четлива.

Or. en

Обосновка

Ако има изискване информацията за хранителните продукти, която се предоставя 
доброволно, да бъде представена по същия начин както за продуктите, за които това 
е задължително, е възможно производителите да престанат да предоставят 
доброволно тази информация. По този начин настоящото предложение ще доведе до 
ситуация, в която потребителите ще получават по-малко информация, отколкото 
получават понастоящем.

Изменение 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставят на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие със 
съответните специфични изисквания, 
определени в настоящия регламент.

1. В случаите когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставят на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие със 
съответните изисквания, определени в 
настоящия регламент, и специално с 
изискванията по член 7.

Or. en

Обосновка

Главното основание за схемите за доброволно предоставяне на информация е член 7 
относно практиките на обективно информиране.
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Изменение 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Цялата информация, свързана със 
схемите за доброволно предоставяне 
на информация, като например 
залегналите в тях критерии и научни 
проучвания, трябва да бъде направена 
публично достояние.

Or. en

Обосновка

Изискването е важно за осигуряването на прозрачност.

Изменение 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото на 
произход на дадена храна е доброволно 
обозначено, за да информира 
потребителите, че дадена храна е с 
произход или идва от Европейската 
общност или дадена страна или място.

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
указването на страната на произход 
или мястото на произход на дадена 
храна е задължително, за да 
информира потребителите, че дадена 
храна е с произход или идва от 
Европейската общност или дадена 
страна или място.

Or. en
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Обосновка

За целите на осигуряване на прозрачност, потребителите трябва да знаят 
държавата на произход на даден хранителен продукт. За да бъде в състояние да 
направи информиран избор, важно условие е потребителят да знае произхода на 
основната съставка, използвана в преработените храни.

Изменение 594
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото на 
произход на дадена храна е доброволно 
обозначено, за да информира 
потребителите, че дадена храна е с 
произход или идва от Европейската 
общност или дадена страна или място.

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността и в 
допълнение към изискванията на член 
9, параграф 1, буква и), параграфи 3 и 4 
се прилагат, когато информацията за 
страната на произход или мястото на 
произход на дадена храна е доброволно 
обозначена, за да информира 
потребителите, че дадена храна е с 
произход или идва от Европейската 
общност или дадена страна или място.

Or. en

Обосновка

В допълнение към задължителните изисквания съгласно член 9, параграф 1, буква и), в 
случаите, когато се предоставя информация за държавата на произход на 
съставките на хранителни продукти, тази информация следва да отговаря на 
изискванията съгласно член 35, параграф 2.
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Изменение 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 35 –- параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото на 
произход на дадена храна е доброволно 
обозначено, за да информира 
потребителите, че дадена храна е с 
произход или идва от Европейската 
общност или дадена страна или място.

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността и в 
допълнение към изискванията на член 
9, параграф 1, буква и), параграфи 3 и 4 
се прилагат, когато страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна е доброволно обозначено, 
за да информира потребителите, че 
дадена храна е с произход или идва от 
Европейската общност или дадена 
страна или място.

Or. en

Обосновка

Член 9, параграф 1, буква и) указва задължителните изисквания за обозначаване на 
държавата на произход и трябва да се прилага при всички случаи.

Изменение 596
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото на 
произход на дадена храна е доброволно 
обозначено, за да информира 
потребителите, че дадена храна е с 
произход или идва от Европейската 

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността и в 
допълнение към изискванията на член 
9, параграф 1, буква и), параграфи 3 и 4 
се прилагат, когато информацията за 
страната на произход или мястото на 
произход на дадена храна е доброволно 
обозначена, за да информира 
потребителите, че дадена храна е с 
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общност или дадена страна или място. произход или идва от Европейската 
общност или дадена страна или място.

Or. en

Обосновка

Изискванията за задължително указване на държавата на произход следва да бъдат 
разширени, за да защитят потребителя от това да бъде подведен относно произхода 
на продукта и основните му съставки.

Изменение 597
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 35 – параграфи 1-4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие със 
съответните специфични изисквания, 
определени в настоящия регламент.

1. В случаите когато информацията за 
храните, попадаща в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя на 
доброволен принцип, тази информация 
трябва да е в съответствие със 
съответните специфични изисквания, 
определени в настоящия регламент.

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
страната на произход или мястото на 
произход на дадена храна е доброволно 
обозначено, за да информира 
потребителите, че дадена храна е с 
произход или идва от Европейската 
общност или дадена страна или място.

2. Без да се засяга етикетирането в 
съответствие със специфичното 
законодателство на Общността, 
параграфи 3 и 4 се прилагат, когато 
указването на страната на произход 
или мястото на произход на дадена 
храна е задължително, за да 
информира потребителите, че дадена 
храна е с произход или идва от 
Европейската общност (държава-
членка) или дадена страна или място.

3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна не 
е същото като това на основната(ите) 
съставка(и), страната на произход или 
мястото на произход на тези съставки се 
обозначава.

3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна не 
е същото като това на основната(ите) 
съставка(и), страната на произход или 
мястото на произход на тези съставки се 
обозначава. Основна съставка е 
такава, която съставлява 50 % или 
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повече от хранителния продукт.
4. По отношение на месо, различно от 
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, отгледани и 
заклани в същата страна или на 
същото място. В останалите случаи 
се посочва информация за всяко от 
различните места на раждане, 
отглеждане и клане.

4. По отношение на птиче месо и месо, 
различно от говеждо или телешко, 
посочването на страната на произхода 
или мястото на произхода се представя 
като мястото, където животните са 
били родени, отгледани и/или угоени, 
т.е. не мястото на размножаване, 
клане, преработка или пакетиране. В 
противен случай. се посочва всяко от 
различните места на раждане, 
отглеждане, размножаване, клане, 
преработка и пакетиране.

Or. en

Обосновка

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and the very 
same principal applies here.

Изменение 598
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна не
е същото като това на основната(ите)
съставка(и), страната на произход или 
мястото на произход на тези съставки се 
обозначава.

3. Когато страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна не 
са същите като тези на нейната(ите)
важна(и) съставка(и), страната на 
произход или мястото на произход на 
тези съставки се обозначава.
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Or. en

Обосновка

Указването на информация за страната на произход само по отношение на 
основната(ите) съставка(и) ще даде възможност да се избегне предоставяне на 
ненужна информация, като информацията ще се отнася само за съставката(ите), 
която(ито) съставляват повече от 50 % от хранителния продукт.

Изменение 599
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. 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 
същата страна или на същото място. В 
останалите случаи отделно се посочва 
информация за всяко от различните 
места на раждане, отглеждане и клане.

Or. hu

Обосновка

Предвид множеството скандали в хранителния сектор, свързани с местни продукти, 
европейските потребители, които понастоящем са в състояние на несигурност, 
трябва да получат възможност да проследяват целия път на местните продукти в 
случаите, като производителят доброволно предоставя подробна информация за 
произхода на различните видове месо.
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Изменение 600
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на месо, различно от 
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, отгледани и 
заклани в същата страна или на същото 
място. В останалите случаи се посочва 
информация за всяко от различните 
места на раждане, отглеждане и клане.

4. По отношение на птичето месо и
месото, различно от говеждо или 
телешко, посочването на страната на 
произход или мястото на произход
съответства само на мястото на 
произход, при условие че животните са 
били родени, отгледани и заклани в 
същата страна или на същото място, а 
не на мястото на преработка или 
пакетиране. В останалите случаи се 
посочва информация за всяко от 
различните места на раждане, 
отглеждане и клане.

Or. en

Изменение 601
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По отношение на пресните
плодове и зеленчуци, за страна или 
място на произход може да се посочва 
само страната или мястото на 
селскостопанското производство.

Or. de

Обосновка

Непрекъснато се съобщава за завишени стойности на съдържание на пестициди в 
плодовете и зеленчуците. Ясното указание за произхода гарантира свободния избор и 
може да увеличи сигурността на потребителя по отношение на качеството на 
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продуктите.

Изменение 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. 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.

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

Or. en

Обосновка

Тези изисквания следва да се прилагат само по отношение на предишните параграфи.

Изменение 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Терминът „вегетариански” не се 
прилага по отношение на храни, 
които представляват или са 
направени от или с помощта на 
продукти, получени от животни, 
които са умрели, били са заклани или 
които умират вследствие на това, че 
са били изядени.
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Терминът „вегански” не се прилага по 
отношение на храни, които 
представляват или са направени от 
или с помощта на животни или 
животински продукти (в това число 
продукти от живи животни).

Or. en

Обосновка

Понастоящем термините „вегетариански” и „вегански“ не са юридически защитени. 
На практика това означава, че всеки производител може да обозначи продукта си
като „вегетариански“, дори и този продукт да не е такъв. Горното определение е 
предложено от Агенцията по стандартите за храните, след като е било обсъждано в 
продължение на години.

Изменение 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б.Съгласно член 3,параграф 1, допуска
се предоставянето на информация, 
свързана със съображения за опазване 
на околната среда, както и със 
социални и етични съображения, по 
отношение на хранителните 
продукти. За да не се насърчава 
произволно поемането на 
ангажименти и за да се гарантира 
съпоставимостта, Комисията, в 
рамките на (12 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия
регламент) представя законодателно 
предложение за такива критерии по 
отношение на храните.

Or. en
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Обосновка

За много потребители критериите, свързани с опазването на околната среда и 
социалните и етични съображения са важни фактори за вземане на решение. 
Следователно предоставянето на такава информация трябва да се насърчи.

Изменение 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Предложение за регламент
Член 35а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
Доброволна информация за храните

1. До 1 януари 20XX (три години след 
приемането), в съответствие с 
процедурата, посочена в член 49, 
параграф 3, Комисията определя общ 
положителен символ за 
хранителните стойности, с цел да се 
подпомогнат потребителите да 
установят по-здравословната опция в 
рамките на различните категории 
храни.
2. Храните, които могат да носят 
този общ положителен символ за 
хранителните стойности, трябва да 
отговарят на критериите, указани 
от Комисията, както и на 
характеристиките на хранителните 
вещества, установени в 
съответствие с член 4 на Регламент
(ЕО) № 1924/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 
декември 2006 година относно 
хранителни и здравни претенции за 
храните.
3. Критериите, указани в параграф 2, 
се изготвят, като се вземат предвид 
по-специално:
а) общият хранителен състав на 
храната и наличието на хранителни 
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съставки, които имат научно доказан 
ефект върху здравето;
б) ролята и значението на храните 
(или категориите храни) и приносът
към начина на хранене на 
населението по принцип или, където 
това е целесъобразно, на някои 
рискови групи, включително децата.
Критериите са основани на научни 
факти относно начина на хранене и 
храната, както и на тяхната връзка 
със здравето.
При установяването на критериите 
Комисията изисква от Органа в срок 
от 12 месеца да предостави научно 
становище.

Or. en

Обосновка

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labelled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fibre than food products of the same 
type not carrying the symbol. A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Изменение 606
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се

Представяне

Доброволната информация не може 
да бъде представяна за сметка на 
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разполагаемото пространство за 
задължителна информация.

Or. de

Обосновка

Насоките на ЕС относно четливостта ще разрешат този проблем.

Изменение 607
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доброволната информация не може 
да бъде представяна за сметка на 
разполагаемото пространство за 
задължителна информация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие със заличаването на член 35.

Изменение 608
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Глава VI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Главата се заличава

Or. en
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Обосновка

Националните разпоредби противоречат на принципа на хармонизация и свободно 
движение на стоките в рамките на вътрешния пазар.

Изменение 609
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 37 –алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Съвета и на 
Парламента, в срок от две години 
след приемането на настоящия 
регламент, законодателни 
предложения относно 
задължителното обявяване на 
произхода на птичето, свинското и 
овчето месо, в съответствие със 
съществуващите задължителни 
правила за етикетиране на 
говеждото месо, указани в Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the existing situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.
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Изменение 610
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 37а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След влизане в сила на настоящия 
регламент, Комисията дава ход на
обществено допитване относно 
употребата на термини като „чист”, 
„оригинален”, „произведен във ферма”, 
„селски”, „традиционен”, 
„автентичен”, след което се въвежда 
документ на Комисията с указания 
относно употребата на тези 
термини, с цел те да се използват 
единствено в съответствие с 
принципите и изискванията, 
посочени в глава II на настоящия 
регламент. 

Or. en

Обосновка

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)
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Изменение 611
John Bowis

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В добавка към задължителните данни, 
посочени в член 9, параграф 1 и в член 
10, държавите-членки могат, в 
съответствие с процедурата, определена 
в член 42, да изискат допълнителни 
задължителни данни за специфични 
видове или категории храни, на базата 
на:

1. В допълнение към задължителните 
данни, посочени в член 9, параграф 1 и в 
член 10, държавите-членки могат, в 
съответствие с процедурата, определена 
в член 42, да изискат допълнителна 
информация за специфични видове или 
категории храни, въз основа на 
съображения, свързани с:

a) опазване на общественото 
здраве;

a) опазването на общественото 
здраве; или

б) защита на потребителите; б) защитата на потребителите;
в) предотвратяване на измама; в) предотвратяването на измама;

г) защита на правата върху 
индустриалната и търговска 
собственост, указание за произход, 
регистрирано наименование за произход 
и предотвратяване на нелоялна 
конкуренция.

г) защитата на правата върху 
индустриалната и търговската
собственост, указание за произход, 
регистрирано наименование за произход 
и предотвратяване на нелоялна 
конкуренция.

Or. en

Обосновка

Предложеният текст е опит да се избегне объркване със задължителните изисквания 
съгласно членове 9 и 10, както и да се подобри четивността на този член.
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Изменение 612
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки не създават пречки за 
свободното движение на стоки в 
рамките на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

В случай, че се изисква информацията за хранителните продукти, предоставена на 
доброволен принцип, да бъде представена по същия начин както за продуктите, за 
които се прилагат задължителни правила, е възможно производителите да 
престанат доброволно да предоставят тази информация. По този начин настоящото 
предложение ще доведе до ситуация, в която потребителите ще получават по-малко 
информация, отколкото получават понастоящем.

Изменение 613
John Bowis

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредством параграф 1, 
държавите-членки могат да въведат 
мерки относно задължителното 
обозначаване на страната на 
произход или мястото на произход на 
храните, само когато има доказана 
връзка между някои качества на 
храната и нейният произход. Когато 
такива мерки се нотифицират на 
Комисията, държавите-членки 
предоставят доказателства, че 
мнозинството потребители 
придават голямо значение на 
предоставянето на тази информация.

заличава се
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Or. en

Изменение 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредством параграф 1, 
държавите-членки могат да въведат 
мерки относно задължителното 
обозначаване на страната на 
произход или мястото на произход на 
храните, само когато има доказана 
връзка между някои качества на 
храната и нейният произход. когато 
такива мерки се нотифицират на 
комисията, държавите-членки 
предоставят доказателства, че 
мнозинството потребители 
придават голямо значение на 
предоставянето на тази информация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изискване е прекалено ограничително и не съответства на изменението на член
9, параграф 1, буква и).

Изменение 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

 Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредством параграф 1, 
държавите-членки могат да въведат 
мерки относно задължителното 

заличава се
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обозначаване на страната на 
произход или мястото на произход на 
храните, само когато има доказана 
връзка между някои качества на 
храната и нейният произход. Когато 
такива мерки се нотифицират на 
Комисията, държавите-членки 
предоставят доказателства, че 
мнозинството потребители 
придават голямо значение на 
предоставянето на тази информация.

Or. en

Обосновка

За целите на осигуряване на прозрачност, потребителите трябва да са информирани 
коя е държавата на произход на даден хранителен продукт. За да бъде в състояние да 
направи информиран избор, важно условие е потребителят да е запознат с произхода 
на основната съставка, използвана в преработените храни.

Изменение 616
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 по отношение на 
мляко и млечни продукти, 
предоставени в стъклени бутилки, 
предназначени за повторна употреба.

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 по отношение на 
мляко, подквасено мляко и сметана, 
предоставени в стъклени бутилки, 
предназначени за повторна употреба, 
когато към тях не са прибавяни други 
съставки освен млечен продукт и 
култури от микроорганизми, важни 
за производството.

Or. en
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Обосновка

Съгласно изменението, националните мерки, отклоняващи се от член 9, параграф 1 и 
член 10, параграф 2, не се прилагат по отношение на млечни продукти, към които са 
добавени захари, ароматизанти или други немлечни съставки.

Изменение 617
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 по отношение на 
мляко и млечни продукти, 
предоставени в стъклени бутилки, 
предназначени за повторна употреба.

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 по отношение на 
мляко, подквасено мляко и сметана, 
предоставени в стъклени бутилки, 
предназначени за повторна употреба, 
когато към тях не са прибавяни други 
съставки освен млечен продукт и 
култури от микроорганизми, важни 
за производството.

Or. en

Обосновка

Съгласно изменението, националните мерки, отклоняващи се от член 9, параграф 1 и 
член 10, параграф 2, не се прилагат по отношение на млечни продукти, към които са 
добавени захари, ароматизанти или други немлечни съставки.

Изменение 618
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 по отношение на 

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 по отношение на 
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мляко и млечни продукти, представени 
в стъклени бутилки, предназначени за 
повторна употреба.

мляко, подквасено мляко и сметана, 
предоставени в стъклени бутилки, 
предназначени за повторна употреба, 
когато към тях не са прибавяни други 
съставки освен млечен продукт и 
култури от микроорганизми, важни 
за производството.

Or. en

Обосновка

Съгласно изменението, националните мерки, отклоняващи се от член 9, параграф 1 и 
член 10, параграф 2, не се прилагат по отношение на млечни продукти, към които са 
добавени захари, ароматизанти или други немлечни съставки.

Изменение 619
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 по отношение на 
мляко и млечни продукти, представени 
в стъклени бутилки, предназначени за 
повторна употреба.

Държавите-членки могат да приемат 
мерки в отклонение от член 9, параграф 
1 и член 10, параграф 2 по отношение на 
мляко, подквасено мляко и сметана, 
предоставени в стъклени бутилки, 
предназначени за повторна употреба, 
когато към тях не са прибавяни други 
съставки освен млечен продукт и 
култури от микроорганизми, важни 
за производството.

Or. en

Обосновка

Не следва да се допуска млякото и млечните продукти, към които са добавени 
например захар, ароматизанти или други немлечни съставки, да се ползват с 
дерогация от изискванията по член 9, параграф 1 и член 10, параграф 2 .
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Изменение 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40
Алкохолни напитки

заличава се

Държавите-членки могат, докато се 
приемат разпоредбите на 
Общността, посочени в член 20, буква 
д), да поддържат националните 
правила, що се отнася до 
изброяването на съставките в 
случаите, когато напитките 
съдържат повече от 1,2 обемни 
процента алкохол.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо, тъй като член 20, буква д) е заличен в друго изменение.

Изменение 621
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат, докато се 
приемат разпоредбите на 
Общността, посочени в член 20, буква 
д), да поддържат националните 
правила, що се отнася до 
изброяването на съставките в 
случаите, когато напитките 
съдържат повече от 1,2 обемни 
процента алкохол.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се прилага също и по отношение на алкохолни напитки. 
Следователно този член, както и последният параграф на член 29 1б, се заличават.

Изменение 622
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат, докато се 
приемат разпоредбите на Общността, 
посочени в член 20, буква д), да 
поддържат националните правила, що 
се отнася до изброяването на съставките 
в случаите, когато напитките съдържат 
повече от 1,2 обемни процента алкохол.

Държавите-членки, които към
момента на влизане в сила на 
настоящия регламент вече са въвели 
национални правила, могат, докато се 
приемат разпоредбите на Общността, 
посочени в член 20, буква д), да 
поддържат такива правила, що се 
отнася до изброяването на съставките в 
случаите, когато напитките съдържат 
повече от 1,2 обемни процента алкохол.

Or. en

Обосновка

Тъй като предложеният нов регламент на ЕС цели да хармонизира и опрости 
правилата за етикетиране, уместно е да се гарантира, че в областите, за които се 
планират нови правила на ЕС, няма да бъдат въвеждани нови национални мерки. При 
все това, когато такива национални мерки вече са въведени, те следва да бъдат 
запазени до влизането в сила на правилата на ЕС.
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Изменение 623
John Bowis

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални мерки относно храни, 
които не са предварително опаковани

Храни, които не са предварително 
опаковани

1. 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 
детайлните правила относно 
начинът по който данните, изброени 
в членове 9 и 10, се представят.

1. По отношение на храните, 
посочени в член 13, параграф 4, се
предоставят данните по член 9, 
параграф 1, буква в).

2. 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.

2. Държавите-членки могат да решат да
изискват предоставянето на някои или 
на всички други данни, посочени в 
членове 9 и 10, или на елементи от 
тези данни.

3. Държавите-членки могат да 
приемат подробни правила относно 
начина, по който следва да се 
предоставя информацията, посочена
в параграфи 1 и 2.

3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

4. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Поради трудностите, свързани с етикетирането на храни, които не са 
предварително пакетирани, тези храни трябва по принцип да бъдат освободени от 
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повечето изисквания за етикетиране – с изключение на информацията за вещества, 
предизвикващи алергии. Държавите-членки трябва да запазят гъвкавост да решават 
как по най-добър начин информацията да бъде предоставяна на потребителите.

Изменение 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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 
детайлните правила относно начинът 
по който данните, изброени в членове 9 
и 10, се представят.

1. 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 данните, изброени в членове 9 и 
10, които те могат да изискват,
трябва да бъдат представени.

2. 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.
3. Държавите-членки незабавно
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

2. Държавите-членки съобщават на 
Комисията текста на мерките, посочени 
в параграф 1.

Or. en

Обосновка

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
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almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs. 

Изменение 625
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални мерки относно храни, 
които не са предварително опаковани

Национални мерки

1. 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 
детайлните правила относно начинът
по който данните, изброени в членове 9 
и 10, се представят.

1. 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 данните, изброени в членове 9 и 
10, се представят.

2. 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.

2. 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.

3. Държавите-членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

3. Държавите-членки могат да решат 
да не изискват предоставянето на 
информация за хранителните 
стойности (член 9, параграф 1, буква 
л)) за предварително опаковани храни 
или храни, произведени или директно 
доставени до крайния потребител от 
местни дистрибутори или заведения 
за обществено хранене, когато тези 
храни са произведени по 
нестандартизиран начин, при който 
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съставките и рецептите често 
могат да варират.

Or. en

Обосновка

Предварително опакованите храни, произведени от малки дружества за доставки на 
храни или заведения за обществено хранене, се произвеждат по нестандартизиран 
начин, при който съставките и рецептите често се променят, дори всекидневно. 
Следователно е важно тези видове храни да бъдат освободени от изискването за 
обявяване на хранителните стойности, или на общо основание, или чрез предоставяне 
на държавите-членки на право да въвеждат правила за тези категории, както това 
вече е позволено за храните, които не са опаковани предварително.

Изменение 626
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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 
детайлните правила относно начинът
по който данните, изброени в членове 9 
и 10, се представят.

1. 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 
подробните правила относно начина, по 
който данните, изброени в членове 9 и 
10, се представят. Данните съгласно 
член 9, параграф 1, буква в) винаги 
трябва да бъдат представени по 
начин, при който потребителят да 
може да ги констатира, без да е 
необходимо да задава въпроси.

Or. de
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Обосновка

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln: 
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Изменение 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. 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) и член 10, при 
условие че потребителят или 
заведението за обществено хранене 
получават достатъчно информация.

Or. en

Обосновка

Важно е изискванията съгласно Приложение III относно „храни, за които 
етикетирането трябва да съдържа допълнителни данни“ (напр. храни, опаковани в
определени газове, храни с високо съдържание на кофеин и др.), да се прилагат също и 
по отношение на храни, които не са опаковани предварително.



PE418.219v01-00 70/83 AM\762308BG.doc

BG

Изменение 628
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се консултира с 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните, 
създаден по член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, ако смята, 
че подобна консултация е полезна, или 
ако държавата-членка е поискала 
това.

2. Комисията се консултира с 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните, 
създаден по член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002. 
Комисията ще въведе и официална 
процедура за уведомяване за всички 
заинтересовани страни, съгласно 
изискванията, предвидени в 
Директива 98/34.

Or. en

Обосновка

Настоящите процедури за въвеждане на нови мерки за етикетиране не са 
достатъчно прозрачни и не съществуват изисквания за консултиране с външни 
заинтересовани лица. Тъй като новите правила за етикетиране ще се отразят 
неблагоприятно върху свободното движение на стоки, важно е предложените мерки 
да се обмислят добре, като се даде възможност на заинтересованите страни да 
представят своите забележки. Предложенията не бива да бъдат приемани, преди да 
е била оценена тяхната съвместимост със свободите на вътрешния пазар.

Изменение 629
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Директива 98/34/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юни 
1998 г. относно определяне на 
процедура за предоставяне на 
информация в областта на 
техническите стандарти и 

заличава се
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регламенти1 не се прилага по 
отношение на мерките, които 
попадат в обхвата на процедурата по 
нотифициране, определена в 
параграфи от 1 до 4.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение на член 42, параграф 2 въвежда изискване за прозрачна 
процедура за уведомяване, която включва потребители и производители. Този процес е 
изключително важен, когато се касае за предоставяне на нова информация за 
етикетите. Следователно е добре да се разглежда надлежно всяко предложение за 
ново етикетиране.

Изменение 630
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема подробни 
правила за прилагането на настоящата 
глава. 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 2.

Комисията може да приема подробни 
правила за прилагането на настоящата 
глава. Мерките, предназначени да 
изменят несъществени елементи на
настоящия регламент чрез допълването 
му, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Промените във въпросния параграф са с цел да го приведат в съответствие с 
предвидената процедура по комитология

                                               
1 ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.
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Изменение 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема подробни 
правила за прилагането на настоящата 
глава. 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 2.

Комисията може да приема подробни 
правила за прилагането на настоящата 
глава. Мерките, предназначени да 
изменят несъществени елементи на
настоящия регламент чрез допълването 
му, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол,
посочена в Член 49, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Ако мерките са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент чрез допълването му, те трябва да бъдат приети съгласно процедурата по 
регулиране с контрол.

Изменение 632
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Глава VII

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА VII заличава се
РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ 

СХЕМИ

Or. en

Обосновка

Националните изисквания противоречат на принципа на хармонизация и свободно 
движение на стоки в рамките на вътрешния пазар.
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Изменение 633
John Bowis

Предложение за регламент
Член 44 – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални схеми Доброволни схеми на държавите-
членки

Or. en

Обосновка

It is important that this Chapter is retained. It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling. The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation. Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging and 
is likely to differ across member states. It is important that this work is allowed to continue as 
it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Изменение 634
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 44 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат, отправят 
препоръки или подкрепят по друг начин 
национални схеми, състоящи се от 
незадължителни правила, като 
препоръки, ръководства, стандарти или 
други незадължителни правила (по-
нататък наричани „национални схеми“), 
насочени към осигуряване на 
прилагането на следните разпоредби, и 
в съответствие с определените в тях 
съществени изисквания:

1. Държавите-членки приемат, отправят 
препоръки или подкрепят по друг начин 
национални схеми, състоящи се от 
незадължителни правила, като 
препоръки, ръководства, стандарти или 
други незадължителни правила (по-
нататък наричани „национални схеми“), 
насочени към осигуряване на 
прилагането на член 33, параграф 2, 
свързан с допълнителните форми на 
обявяване на хранителните 
стойности, и в съответствие с 
определените в тях съществени 
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изисквания:

a) член 33, параграф 2 във връзка с 
допълнителни начини на изразяване 
на обявяването на хранителните 
стойности;

б) член 34, параграф 5 във връзка с 
представянето на обявяването на 
хранителните стойности.

Or. de

Обосновка

Поради изменението, предложено от същото лице, на член 34, който въвежда 
задължително графично представяне на хранителния състав, валидно за всички 
държави-членки, списъка от член 44 не е необходим. 

Изменение 635
John Bowis

 Предложение за регламент
Член 44 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат, отправят 
препоръки или подкрепят по друг начин 
национални схеми, състоящи се от 
незадължителни правила, като 
препоръки, ръководства, стандарти
или други незадължителни правила 
(по-нататък наричани „национални 
схеми“), насочени към осигуряване на 
прилагането на следните разпоредби, и
в съответствие с определените в тях 
съществени изисквания:

1. Държавите-членки приемат, отправят 
препоръки или подкрепят по друг начин 
национални схеми. Тези национални 
схеми са насочени към осигуряване на 
прилагането на следните разпоредби и 
гарантират, че те са в съответствие с 
определените в тях съществени 
изисквания:

a) член 33, параграф 2 във връзка с 
допълнителни начини на изразяване на 
обявяването на хранителните стойности;

a) член 33, параграф 2 във връзка с 
допълнителни начини на изразяване на 
обявяването на хранителните стойности;

б) член 34, параграф 5 във връзка с 
представянето на обявяването на 
хранителните стойности.

б) член 34, параграф 5 във връзка с 
представянето на обявяването на 
хранителните стойности.
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Or. en

Обосновка

It is important that this Chapter is retained. It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling. The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation. Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging and 
is likely to differ across member states. It is important that this work is allowed to continue as 
it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Изменение 636
John Bowis

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националните схеми се разработват 
от държавите-членки по тяхна 
инициатива или по искане на 
заинтересовани страни в съответствие с 
общите принципи и изисквания, 
определени в глава II и III от настоящия 
регламент, и:

3. Националните схеми, в допълнение 
към вече изброените в параграф 1, се 
разработват от държавите-членки по 
тяхна инициатива или по искане на 
заинтересовани страни в съответствие с 
общите принципи и изисквания, 
определени в глава II и III от настоящия 
регламент, и:

a) в резултат на задълбочено 
потребителско изследване; и

a) в резултат на задълбочено 
потребителско изследване и надеждни 
научни факти; и

б) вследствие обширна консултация 
с широк кръг заинтересовани страни за 
набелязване на най-добри практики;

б) вследствие на обширна 
консултация с широк кръг 
заинтересовани страни за набелязване 
на най-добри практики;

Or. en

Обосновка

Държавите-членки имат национални схеми в области, различни от областта на 
храненето и следва да им бъде позволено да ги поддържат, както и да споделят опит 
помежду си.
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Изменение 637
John Bowis

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки следва да 
предоставят на Комисията подробна 
информация относно националните 
схеми, указани в параграф 1, в това 
число указание за храните, които са 
етикетирани съгласно тези 
национални схеми. Комисията 
предоставя тези данни на 
обществеността, по-специално чрез 
специална страница в интернет.

Or. en

Обосновка

Националните схеми и указания не могат да се третират по еднакъв начин и следва 
да бъдат разделени на две различни части в този член. Държавите-членки разполагат 
с насоки по отношение на други аспекти на етикетирането, в това число яснота, 
държава на произход и етикетиране за наличие на вещества, причиняващи алергии. 
Тази глава подпомага тези иновативни подходи и е насочена към постигане на най-
добри практики в хранителната индустрия чрез не-регулативни средства.

Изменение 638
John Bowis

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните схеми включват
подходящи механизми, които да 
позволяват на потребителите да 
идентифицират храни, които са 
етикетирани в съответствие с 
националните схеми, да се наблюдава 

4. Националните схеми могат да 
включват подходящи механизми, които 
да позволяват на потребителите да 
идентифицират храни, които са 
етикетирани в съответствие с 
националните схеми, да се наблюдава 
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нивото на съответствие със схемите и да 
се направи оценка на въздействието им.

нивото на съответствие със схемите и да 
се направи оценка на въздействието им.

Or. en

Обосновка

Не винаги е практично храните, отговарящи на указанията за най-добра практика, да 
бъдат обозначени с отличителен знак. Например, как би било приложимо това по 
отношение на храни, които отговарят на 5 от 20 препоръки? Този въпрос трябва да 
бъде отразен в члена.

Изменение 639
John Bowis

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки предоставят на 
Комисията подробностите относно 
националните схеми, посочени в 
параграф 1, включително 
идентификатор за храните, които са 
етикетирани в съответствие с 
дадена национална схема. Комисията 
предоставя на обществеността 
подробности за националните схеми, 
по-специално чрез специално посветена 
на тях страница в Интернет.

5. Държавите-членки предоставят на 
Комисията подробна информация 
относно националните схеми и насоки 
относно най- добрите практики, 
указани в този член. Комисията 
предоставя на обществеността тази 
подробна информация за националните 
схеми, по-специално чрез специално 
посветена на тях страница в интернет.

Or. en

Изменение 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 44 –- параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки предоставят на 
Комисията подробностите относно 

5. Държавите-членки предоставят на 
Комисията подробна информация 
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националните схеми, посочени в 
параграф 1, включително 
идентификатор за храните, които са 
етикетирани в съответствие с дадена 
национална схема. Комисията 
предоставя на обществеността 
подробности за националните схеми, 
по-специално чрез специално посветена 
на тях страница в Интернет.

относно националните схеми, посочени 
в параграф 1, като критериите и 
научните факти, залегнали в 
основата им, включително 
идентификатор за храните, които са 
етикетирани в съответствие с дадена 
национална схема. Комисията 
предоставя на обществеността тази 
подробна информация за националните 
схеми, по-специално чрез специално 
посветена на тях страница в интернет.

Or. en

Обосновка

Това изискване е важно за гарантиране на прозрачността на националните схеми.

Изменение 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 51а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51a
Изменения на Регламент (EО) 
104/2000
В член 4 на Регламент (EО) 104/2000
се добавя следната алинея:
г) дали рибата произхожда от запаси, 
за които се прилага план за 
възстановяване, приет от ЕС.

Or. en

Обосновка

За да реши дали да направи покупка, за потребителя е много важно да знае дали 
запасите от риба от съответния вид не са застрашени. Следователно членът, 
касаещ информацията за потребителите в Регламент (ЕО) 104/2000 на Съвета 
относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от 
аквакултури, следва да бъде променен, така че да се даде възможност на 
потребителите да вземат информирано решение.
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Изменение 642
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден от публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден от публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Член 14, параграф 1 се прилага от 
[първо число на месеца, следващ 
изтичането на 3 години от влизането му 
в сила].

Член 14, параграф 1 се прилага от 
[първо число на месеца, следващ 
изтичането на 3 години от влизането му 
в сила].

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 10 
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 години 
от влизането му в сила].

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 10 
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 години 
от влизането му в сила].

Хранителните продукти, пуснати на 
пазара преди датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, които не 
отговарят на изискванията на този 
регламент, могат да бъдат продавани 
до изчерпване на количествата.
Член 17, параграф 1 се прилага от 
[първия ден на месеца, 15 години след 
влизането в сила].

Or. en

Обосновка

Преходен период: Привеждане в съответствие с член 3, параграф 3, с цел да се 
обхване дългият жизнен цикъл на продуктите.
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15 години: Стъклените бутилки, предназначени за многократна употреба, обозначени 
с незаличима маркировка, имат дълъг период на годност. Те могат да бъдат пълнени 
отново до 30-40 пъти, в зависимост от технологията на производство.

Изменение 643
Magor Imre Csibi

 Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден от публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден от публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Член 14, параграф 1 се прилага от 
[първо число на месеца, следващ 
изтичането на 3 години от влизането му 
в сила].

Член 14, параграф 1 се прилага от 
[първо число на месеца, следващ 
изтичането на 3 години от влизането му 
в сила].

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 10
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 години 
от влизането му в сила].

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 50
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 години 
от влизането му в сила].

Хранителните продукти, пуснати на 
пазара преди датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, които не 
отговарят на изискванията на този 
регламент, могат да бъдат продавани 
до изчерпване на количествата.
Член 17, параграф 1 се прилага от 
[първия ден на месеца, 15 години след 
влизането в сила].

Or. en
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Изменение 644
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден от публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден от публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Член 14, параграф 1 се прилага от 
[първо число на месеца, следващ 
изтичането на 3 години от влизането му 
в сила].

Член 14, параграф 1 се прилага от 
[първо число на месеца, следващ 
изтичането на 3 години от влизането му 
в сила].

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 10 
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 
години от влизането му в сила].

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 50 
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число на 
месеца, следващ изтичането на 5 години 
от влизането му в сила].

Храните, пуснати в обращение преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, могат да продължат да 
бъдат предлагани до изчерпване на 
количествата.

Or. de

Обосновка

Специалните правила за малките и средни предприятия и броя на техните служители 
трябва да бъдат определени в по-широк план, за да могат да бъдат ефективни. По 
отношение на храните, пуснати на пазара преди влизането на сила на регламента, 
следва да се допуска възможността те да бъдат продавани до изчерпване на 
количествата.
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Изменение 645
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден от публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден от публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Член 14, параграф 1 се прилага от 
[първо число на месеца, следващ 
изтичането на 3 години от влизането 
му в сила].
Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
3 години от влизането му в сила] с 
изключение на случаите на 
предприятия, които към датата на 
влизане в сила имат по-малко от 10 
служители и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не 
превишава 2 милиона EUR, като тези 
членове се прилагат от [първо число 
на месеца, следващ изтичането на 5 
години от влизането му в сила].

Членове 29 до 34 се прилагат от [първо 
число на месеца, следващ изтичането на 
5 години от влизането му в сила]

Храните, етикетирани преди 
влизането в сила, могат да бъдат 
предлагани на пазара до пълно 
изчерпване на количествата.
Член 17, параграф 1 се прилага от 
[първия ден на месеца, 15 години след 
влизането в сила].

Or. de

Обосновка

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Article 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 
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Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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