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Изменение 144
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
.

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. hu

Обосновка

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Изменение 145
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) С оглед на разнообразните 
екомаркировки, в които се твърди, че 
хранителните продукти са например 
"биопродукти", "екопродукти" или 
"органични продукти", без да се 
пояснява как това е постигнато, 
Комисията, след провеждане на 
консултации със съответните 
заинтересовани страни, следва да 
формулира предложения за критерии 
за качество, на които трябва да се 
основават тези етикети, за да не 
подвеждат потребителите.
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Or. en

Изменение 146
Avril Doyle

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съществува обществен интерес по 
отношение на връзката между 
хранителен режим и здраве, както и по 
отношение на избора на подходящ 
хранителен режим, съобразен с 
индивидуалните нужди. Бялата книга на 
Комисията относно стратегия за Европа 
по отношение на храненето, 
наднорменото тегло и здравословните 
проблеми, свързани със затлъстяването,
отбелязва, че етикетирането за 
хранителната стойност е важно 
средство, чрез което потребителите да 
бъдат информирани относно състава на 
храните и подпомогнати да направят 
информиран избор. В стратегията за 
политика за защита на потребителите 
2007-2013 г. на ЕС се подчертава, че да 
се даде възможност на потребителите да 
направят информиран избор е от 
съществено значение както за 
ефективната конкуренция, така и за 
благосъстоянието на потребителите. 
Познаването на основните принципи на 
хранене и подходящата информация 
относно храните би допринесла 
значително за гарантиране на 
информирания избор на потребителя.

(10) Съществува обществен интерес по 
отношение на връзката между 
хранителен режим и здраве, както и по 
отношение на избора на подходящ 
хранителен режим, съобразен с 
индивидуалните нужди. Бялата книга на 
Комисията относно стратегия за Европа 
по отношение на храненето, 
наднорменото тегло и здравословните 
проблеми, свързани със затлъстяването, 
отбелязва, че етикетирането за 
хранителната стойност е важно 
средство, чрез което потребителите да 
бъдат информирани относно състава на 
храните и подпомогнати да направят 
информиран избор. Образователните 
и информационни кампании са важен 
механизъм за по-доброто разбиране на 
информацията за храните от страна 
на потребителите.  В стратегията за 
политика за защита на потребителите 
2007-2013 г. на ЕС се подчертава, че да 
се даде възможност на потребителите да 
направят информиран избор е от 
съществено значение както за 
ефективната конкуренция, така и за 
благосъстоянието на потребителите. 
Познаването на основните принципи на 
хранене и подходящата информация 
относно хранителната стойност на
храните би допринесла значително за 
гарантиране на информирания избор на 
потребителя.

Or. en
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 Обосновка

Само по себе си етикетирането не може да доведе до по-добър хранителен режим, 
нито до по-добро разбиране от страна на потребителите на хранителната 
стойност на храните. Дори сега потребителите не разбират част от информацията 
върху етикетите и затова е от съществено значение държавите-членки да бъдат по-
ангажирани с информационни кампании, предназначени да повишат нивото на 
разбиране от страна на потребителите. 

Изменение 147
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Правилата на Общността следва да 
се прилагат само за предприятия, 
замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции като случайна манипулация, 
сервиране или продажба на храна от 
частни лица по случай на 
благотворителни събирания или местни 
панаири, както и срещи, не попадат в 
обхвата на настоящия регламент.

(15) Правилата на Общността следва да 
се прилагат само за начинания, 
замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции като случайна доставка на 
трети лица, сервиране или продажба 
на храна от частни лица по случай, 
например, на благотворителни 
събирания или местни панаири, както и 
срещи, не попадат в обхвата на 
настоящия регламент. Услугите по 
приготвяне и доставяне на храна, 
предлагани от транспортни 
дружества, следва да бъдат предмет 
на настоящия регламент само ако се 
предлагат по маршрути между две 
точки на територията на 
Общността.

Or. de

Обосновка

Това, което е съществено тук, е не раздаването на храна, а доставката й на трети 
лица; избягване на повторение (изменение в немската версия). Транспортните 
дружества могат да не намерят доставчици, отговарящи на изискванията за 
информация по маршрути, които започват или свършват в страна, която не е членка 
на ЕС. Ако дружествата, които обслужват такива маршрути, влязат в обсега на 
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настоящия регламент, това би поставило дружествата, установени в ЕС в 
неравностойно положение, тъй като само те биха били задължени да спазват 
регламента. 

Изменение 148
Jules Maaten

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Правилата на Общността следва да 
се прилагат само за предприятия, 
замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции като случайна манипулация, 
сервиране или продажба на храна от 
частни лица по случай на 
благотворителни събирания или местни 
панаири, както и срещи, не попадат в 
обхвата на настоящия регламент.

(15) Правилата на Общността следва да 
се прилагат само за предприятия, 
замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции като случайна манипулация, 
сервиране или продажба на храна от 
частни лица по случай на 
благотворителни събирания или местни 
панаири, както и срещи, не попадат в 
обхвата на настоящия регламент. 
Услугите по приготвяне и доставяне 
на храна, предлагани от транспортни 
дружества, не следва да бъдат 
предмет на настоящия регламент, в 
случай на връзки от страни, които са 
извън територията на Общността.

Or. en

 Обосновка

Лице, което приготвя и доставя храна, може да не е в състояние да намери 
доставчици, които да отговарят на изискванията за информацията относно 
храните, когато извършва дейността си извън страните от ЕС.
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Изменение 149
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Правилата на Общността следва да 
се прилагат само за предприятия, 
замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции като случайна манипулация, 
сервиране или продажба на храна от 
частни лица по случай на 
благотворителни събирания или местни 
панаири, както и срещи, не попадат в 
обхвата на настоящия регламент.

(15) Правилата на Общността следва да 
се прилагат само за предприятия, 
замисълът на които включва известна 
продължителност на действията и 
известна степен на организираност. 
Операции като случайна манипулация, 
сервиране или продажба на храна от 
частни лица по случай на 
благотворителни събирания,
осъществявани от доброволци в полза 
на асоциации, конгрегации или 
училища (или подобни организации) и
местни панаири, както и срещи, не 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент.

Or. sv

Обосновка

Целта на законодателството е да се помогне на потребителите да получават 
възможно най-много информация за храните.  Поставянето на такива изисквания по 
отношение на операции с изключително временен характер не е разумно. Невъзможно 
е доброволните, случайните или благотворителните дейности да отговарят на 
строгите изисквания, посочени от законодателя в рамките на настоящия регламент. 
Тъй като в този случай потребителят не е в положение на зависимост от 
производителя/продавача, няма причина изискванията да обхващат тези дейности.

Изменение 150
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Законодателството в областта на (16) Законодателството в областта на 
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информацията за храните следва да 
предоставя достатъчна гъвкавост, 
така че да има възможност да се 
актуализира с новите изисквания на 
потребителите относно 
информацията и да гарантира баланс 
между защитата на вътрешния пазар и 
различията във възприятията на 
потребителите в държавите-членки.

информацията за храните следва да 
гарантира баланс между защитата на 
вътрешния пазар и различията във 
възприятията на потребителите в 
държавите-членки.

Or. fr

Обосновка

Всяко включване на нови изисквания за в бъдеще следва да подлежи на 
законодателното преразглеждане, счетено за целесъобразно от Комисията.

Изменение 151
Avril Doyle

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Въпреки това новите задължителни 
изисквания в областта на информацията 
за храните следва да бъдат определени 
само ако и когато е необходимо, в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност, пропорционалност и 
устойчивост.

(19) Въпреки това новите задължителни 
изисквания в областта на информацията 
за храните следва да бъдат определени 
само ако и когато е необходимо, в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност, пропорционалност, 
прозрачност и устойчивост.

Or. en

 Обосновка

С оглед придържане към сегашните цели на ЕС за напълно функциониращ вътрешен 
пазар, от ключово значение е всички нови изисквания да бъдат съобщени на всички 
заинтересовани страни и разгледани от тях, за да се гарантира, че са обосновани и че 
няма да попречат на свободното движение на стоки.  
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Изменение 152
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да бъдат отчетени промените 
и напредъкът в областта на 
информацията за храните, следва да 
се създадат разпоредби, които да 
упълномощят Комисията да измени 
списъка със задължителна 
информация чрез допълване или
заличаване на данни и чрез 
осигуряването на възможност за 
достъп до данни чрез алтернативни 
средства. Консултацията със 
заинтересованите страни следва да 
спомогне за навременни и 
целенасочени промени на 
изискванията за информация за 
храните.

заличава се

Or. en

 Обосновка

Свързаните с приемането разпоредби за изменяне на списъка със задължителна 
информация и за осигуряване на възможност за достъп до определени данни чрез 
алтернативни средства означават сериозна промяна на регламента и поради това 
следва да не бъдат предмет на процедурата по комитология, а на процедурата на 
съвместно вземане на решение.

Изменение 153
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да бъдат отчетени промените 
и напредъкът в областта на 

заличава се
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информацията за храните, следва да 
се създадат разпоредби, които да 
упълномощят Комисията да измени 
списъка със задължителна 
информация чрез допълване или 
заличаване на данни и чрез 
осигуряването на възможност за 
достъп до данни чрез алтернативни 
средства. Консултацията със 
заинтересованите страни следва да 
спомогне за навременни и 
целенасочени промени на 
изискванията за информация за 
храните.

Or. en

 Обосновка

Свързаните с приемането разпоредби за изменяне на списъка със задължителна 
информация и за осигуряване на възможност за достъп до определени данни чрез 
алтернативни средства означават сериозна промяна на регламента и поради това 
следва да не бъдат предмет на процедурата по комитология, а на процедурата на 
съвместно вземане на решение. 

Изменение 154
Jill Evans

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да бъдат отчетени промените 
и напредъкът в областта на 
информацията за храните, следва да 
се създадат разпоредби, които да 
упълномощят Комисията да измени 
списъка със задължителна 
информация чрез допълване или 
заличаване на данни и чрез 
осигуряването на възможност за 
достъп до данни чрез алтернативни 
средства. Консултацията със 
заинтересованите страни следва да 

заличава се
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спомогне за навременни и 
целенасочени промени на 
изискванията за информация за 
храните.

Or. en

 Обосновка

Свързаните с приемането разпоредби за изменяне на списъка със задължителна 
информация и за осигуряване на възможност за достъп до определени данни чрез 
алтернативни средства означават сериозна промяна на регламента и поради това 
следва да не бъдат предмет на процедурата по комитология, а на процедурата на 
съвместно вземане на решение.

Изменение 155
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да бъдат отчетени промените 
и напредъкът в областта на 
информацията за храните, следва да 
се създадат разпоредби, които да 
упълномощят Комисията да измени 
списъка със задължителна 
информация чрез допълване или 
заличаване на данни и чрез 
осигуряването на възможност за 
достъп до данни чрез алтернативни 
средства. Консултацията със 
заинтересованите страни следва да 
спомогне за навременни и 
целенасочени промени на 
изискванията за информация за 
храните.

заличава се

Or. en

 Обосновка

Свързаните с приемането разпоредби за изменяне на списъка със задължителна 
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информация и за осигуряване на възможност за достъп до определени данни чрез 
алтернативни средства означават сериозна промяна на регламента и поради това 
следва да не бъдат предмет на процедурата по комитология, а на процедурата на 
съвместно вземане на решение. 

Изменение 156
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да бъдат отчетени промените 
и напредъкът в областта на 
информацията за храните, следва да 
се създадат разпоредби, които да 
упълномощят Комисията да измени 
списъка със задължителна 
информация чрез допълване или 
заличаване на данни и чрез 
осигуряването на възможност за 
достъп до данни чрез алтернативни 
средства. Консултацията със 
заинтересованите страни следва да 
спомогне за навременни и 
целенасочени промени на 
изискванията за информация за 
храните.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Процедурата по комитология може да се прилага единствено за второстепенни 
мерки; всяка промяна на задължителни разпоредби следва да се извършва в рамките 
на процедурата по съвместно вземане на решения.
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Изменение 157
Avril Doyle

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
да направят по-добре информиран избор 
на храни и хранителен режим. 
Проучванията показват, че четливостта 
е важен фактор, който може да увеличи 
възможността информацията от етикета 
да повлияе на потребителите, както и 
че дребният шрифт е една от 
главните причини за недоволството 
на потребителите от етикетирането 
на храните.

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
да направят по-добре информиран избор 
на храни и хранителен режим. 
Проучванията показват, че четливостта 
е важен фактор, който може да увеличи 
възможността информацията от етикета 
да повлияе на потребителите, като 
следователно фактори като размер, 
шрифт, цвят и контраст следва да 
бъдат разглеждани заедно, за да се 
гарантира, че потребителите са 
удовлетворени от етикетирането на 
храните.

Or. en

 Обосновка

Четливостта на етикетите е от ключово значение за потребителите и следва да 
остане като изискване по новия регламент.  При оценката на яснотата на етикета 
обаче е необходимо да бъдат разгледани редица фактори, а не само размерът на 
шрифта.  

Изменение 158
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Етикетите на храните следва да 
бъдат ясни и разбираеми, така че да 
помагат на потребителите, които желаят 
да направят по-добре информиран избор 
на храни и хранителен режим. 

(25) (25) Етикетите на храните следва да 
бъдат точни, ясни, лесни за четене и 
разбираеми, така че потребителите да 
могат направят съзнателен избор на 
храни и на желания хранителен режим. 
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Проучванията показват, че четливостта 
е важен фактор, който може да увеличи 
възможността информацията от етикета 
да повлияе на потребителите, както и че 
дребният шрифт е една от главните 
причини за недоволството на 
потребителите от етикетирането на 
храните.

Проучванията показват, че четливостта 
е важен фактор, който може да увеличи 
възможността информацията от етикета 
да повлияе на потребителите, както и че 
дребният шрифт е една от главните 
причини за недоволството на 
потребителите от етикетирането на 
храните.

Or. fr

Обосновка

Изменението засяга всички потребители  и цели постигане на последователност в 
съображението като цяло, като посочва минималните критерии за етикетиране.

Изменение 159
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за 
храните, която е необходима за 
извършването на информиран избор, 
за смесените алкохолни напитки 
следва също да има информация какви 
са техните съставки. 

заличава се

Or. en

 Обосновка

Наистина смесените алкохолни напитки (известни и като напитки от типа 
„алкопоп“) притежават някои характеристики, които биха им гарантирали 
повишено внимание в законодателството относно информацията за потребителите; 
те са силно привлекателни за младите хора и могат да допринесат както за по-
голямата консумация на алкохол, така и за намаляването на възрастовата граница, 
при която започва да се употребява алкохол. Съдържат изкуствени оцветители и 
аромати с вкус, наподобяващ бонбони (за да се прикрие вкусът на алкохол), както и 
високи нива на захарност. Някои от тях съдържат и стимуланти, като кофеин, жен-
шен, таурин или гуарана.
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Изменение 160
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за смесените 
алкохолни напитки следва също да 
има информация какви са техните 
съставки.

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, във случая с 
алкохолните напитки, Комисията и 
съответните заинтересовани лица 
ще проведат проучване, за да решат 
каква информация би била най-
полезна за потребителя, както и кой 
е най-ефективният начин за 
представянето на тази информация. 

Or. de

Обосновка

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Изменение 161
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
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информиран избор, за смесените 
алкохолни напитки следва също да има 
информация какви са техните съставки.

информиран избор, за смесените 
алкохолни напитки следва да бъдат 
етикетирани като такива, да има 
информация какви са техните съставки 
и да се уточни алкохолното 
съдържание.

Or. fr

Обосновка

Смесените алкохолни напитки следва да бъдат етикетирани като такива, т.е.ясно да 
се обозначава, че съдържат алкохол, като се уточняват видът и процентът.  На 
потребителите трябва да бъдат предоставяни сведения относно специфичните 
характеристики на смесените алкохолни напитки, така че да бъдат надлежно 
информирани и в областта на политиките за борба срещу алкохола и злоупотребата с 
алкохол.

Изменение 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за смесените
алкохолни напитки следва също да има 
информация какви са техните съставки. 

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за всички алкохолни 
напитки, включително вино, бира, 
спиртни напитки и смесени 
алкохолни напитки, трябва да има 
информация, какви са техните съставки. 

Or. en
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Изменение 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за смесените 
алкохолни напитки следва също да има 
информация какви са техните съставки. 

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за алкохолните
напитки следва също да има 
информация, какви са техните съставки.

Or. en

 Обосновка

Тъй като целта на настоящия регламент е високо равнище на защита на здравето на 
потребителите, тази разпоредба трябва да се прилага спрямо всички алкохолни 
напитки.

Изменение 164
Riitta Myller

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за смесените 
алкохолни напитки следва също да има 
информация какви са техните съставки.

(27) С цел на потребителите да бъде 
предоставена информация за храните, 
която е необходима за извършването на 
информиран избор, за алкохолните
напитки следва също да има 
информация, какви са техните съставки.

Or. fi

Обосновка

От значение е потребителите да са информирани също така и за съставките на 
алкохолните напитки. Това е особено важно за потребители, които например 
страдат от диабет.
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Изменение 165
Riitta Myller

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите 
алкохолни напитки. Вече 
съществуват специфични правила на 
Общността относно етикетирането 
на вино. Регламент (ЕО) №1493/1999 
на Съвета от 17 май 1999 г. относно 
общата организация на пазара на 
вино, предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които 
напълно обхващат всички енологични 
практики, методи на производство и 
средства на представяне и 
етикетиране на вина, като по този 
начин гарантират, че всички етапи 
по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В 
частност, това законодателство 
описва по точен и изчерпателен 
начин веществата, които е вероятно 
да бъдат използвани в процеса на 
производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством 
точен списък на енологичните 
практики и обработки; всяка 
практика, която не е включена в този 
списък е забранена. Ето защо, на този 
етап е целесъобразно да се изключи 
виното от задължението да се 
изброяват съставките и да се 
предвижда обявяване на 
хранителната стойност. Що се 
отнася до бирата и спиртните 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 

заличава се
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на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89., а и за да се 
гарантира последователен подход и 
единство с условията, установени за 
виното, се прилагат същите видове 
изключения. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент.

Or. fi

Обосновка

От значение е потребителите да са информирани също така и за съставките на 
алкохолните напитки. Това е особено важно за потребители, които например 
страдат от диабет.

Изменение 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите 
алкохолни напитки. Вече 
съществуват специфични правила на 
Общността относно етикетирането 
на вино. Регламент (ЕО) №1493/1999 
на Съвета от 17 май 1999 г. относно 
общата организация на пазара на 
вино, предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които 
напълно обхващат всички енологични 
практики, методи на производство и 

заличава се
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средства на представяне и 
етикетиране на вина, като по този 
начин гарантират, че всички етапи 
по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В 
частност, това законодателство 
описва по точен и изчерпателен 
начин веществата, които е вероятно 
да бъдат използвани в процеса на 
производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством 
точен списък на енологичните 
практики и обработки; всяка 
практика, която не е включена в този 
списък е забранена. Ето защо, на този 
етап е целесъобразно да се изключи 
виното от задължението да се 
изброяват съставките и да се 
предвижда обявяване на 
хранителната стойност. Що се 
отнася до бирата и спиртните 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89., а и за да се 
гарантира последователен подход и 
единство с условията, установени за 
виното, се прилагат същите видове 
изключения. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент.

Or. en

 Обосновка

След като целта на настоящия регламент е високо равнище на защита на здравето на 
потребителите, е неразбираемо защо точно алкохолните напитки следва да се 
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ползват с предимство и да бъдат освободени от изпълнение на изискванията за 
етикетиране. 

Изменение 167
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите 
алкохолни напитки. Вече съществуват 
специфични правила на Общността 
относно етикетирането на вино. 
Регламент (ЕО) №1493/1999 на 
Съвета от 17 май 1999 г. относно 
общата организация на пазара на 
вино, предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които 
напълно обхващат всички енологични 
практики, методи на производство и 
средства на представяне и 
етикетиране на вина, като по този 
начин гарантират, че всички етапи
по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В 
частност, това законодателство 
описва по точен и изчерпателен 
начин веществата, които е вероятно 
да бъдат използвани в процеса на 
производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством 
точен списък на енологичните 
практики и обработки; всяка 
практика, която не е включена в този 
списък е забранена. Ето защо, на този 
етап е целесъобразно да се изключи 
виното от задължението да се 
изброяват съставките и да се 
предвижда обявяване на 
хранителната стойност. Що се 
отнася до бирата и спиртните 

(28) Важно е на потребителите да се 
предостави информация относно 
алкохолните напитки.
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напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89., а и за да се 
гарантира последователен подход и 
единство с условията, установени за 
виното, се прилагат същите видове 
изключения. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 168
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите
алкохолни напитки. Вече съществуват 
специфични правила на Общността 
относно етикетирането на вино. 
Регламент (ЕО) №1493/1999 на Съвета 
от 17 май 1999 г. относно общата 
организация на пазара на вино, 
предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които 
напълно обхващат всички енологични 
практики, методи на производство и 
средства на представяне и 
етикетиране на вина, като по този 
начин гарантират, че всички етапи 
по веригата са покрити и че 

(28) Трябва все още да се установи 
ясно каква информация е необходима 
на потребителите относно 
алкохолните напитки. Поради това би 
било неуместно някои разпоредби от 
настоящия регламент да се прилагат 
към алкохолните напитки. Вече 
съществуват специфични правила на 
Общността относно етикетирането на 
вино: Регламент (ЕО) №1493/1999 на 
Съвета от 17 май 1999 г. и Регламент 
(ЕО) №1601/1991 на Съвета.  Същото 
се отнася и до етикетирането на 
алкохолни напитки (Регламент (ЕО) 
№110/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета).  За да се гарантира 
последователен подход към 
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потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В 
частност, това законодателство 
описва по точен и изчерпателен 
начин веществата, които е вероятно 
да бъдат използвани в процеса на 
производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством 
точен списък на енологичните 
практики и обработки; всяка 
практика, която не е включена в този 
списък е забранена. Ето защо, на този 
етап е целесъобразно да се изключи 
виното от задължението да се 
изброяват съставките и да се 
предвижда обявяване на 
хранителната стойност. Що се 
отнася до бирата и спиртните 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] 
от […] на Европейския парламент и 
на Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89., а и за да се 
гарантира последователен подход и 
единство с условията, установени за 
виното, се прилагат същите видове 
изключения. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент.

информацията за алкохолните 
напитки и единство с останалите 
общностни разпоредби, алкохолните 
напитки не следва да бъдат предмет 
на изисквания за етикетиране, 
свързани с описание на съставките 
или хранителната стойност според 
разпоредбите на настоящия 
регламент. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Ако се направи изключение за виното и бирата, но не и за другите алкохолни напитки, 
това ще направи невъзможно постигането на хармония в сектора. Някои определени 
продукти ще бъдат облагодетелствани, докато други ще бъдат дискриминирани. 
Потребителите биха били подведени по отношение на относителния състав на 
различните продукти. Ето защо е необходим период на дерогация за по-ясно 
определяне на нуждите на потребителите и гарантиране на последователен подход. 
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Изменение 169
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите алкохолни 
напитки. Вече съществуват специфични 
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г.
относно общата организация на пазара 
на вино, предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства на
представяне и етикетиране на вина, като 
по този начин гарантират, че всички 
етапи по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В частност, 
това законодателство описва по точен и 
изчерпателен начин веществата, които е 
вероятно да бъдат използвани в процеса 
на производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством точен 
списък на енологичните практики и 
обработки; всяка практика, която не е 
включена в този списък е забранена. Ето 
защо, на този етап е целесъобразно да се 
изключи виното от задължението да се 
изброяват съставките и да се предвижда 
обявяване на хранителната стойност. 
Що се отнася до бирата и спиртните 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от 
[…] на Европейския парламент и на 
Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите алкохолни 
напитки. Вече съществуват специфични 
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№ 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 
г. относно общата организация на пазара 
на вино и Регламент (ЕО) № 1601/1991 
на Съвета от 10 юни 1991 г.
предвиждат пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства за
представяне и етикетиране на вина и 
лозаро-винарски продукти, като по 
този начин гарантират, че всички етапи 
по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В частност, 
това законодателство описва по точен и 
изчерпателен начин веществата, които е 
вероятно да бъдат използвани в процеса 
на производство, заедно с условията за 
тяхната употреба, посредством точен 
списък на енологичните практики и 
обработки; всяка практика, която не е 
включена в този списък, е забранена. 
Ето защо, на този етап е целесъобразно 
да се изключи виното от задължението 
да се изброяват съставките и да се 
предвижда обявяване на хранителната 
стойност. Що се отнася до бирата и 
спиртните напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
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(ЕИО) № 1576/89., а и за да се гарантира 
последователен подход и единство с 
условията, установени за виното, се 
прилагат същите видове изключения. 
Все пак, Комисията ще изготви доклад 
пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент и може да 
предложи, ако е необходимо, 
специфични изисквания в контекста на 
настоящия регламент.

представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89, а и за да се 
гарантира последователен подход и 
единство с условията, установени за 
виното, се прилагат същите видове 
изключения. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 170
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите алкохолни 
напитки. Вече съществуват специфични 
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. 
относно общата организация на пазара 
на вино1, предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства на
представяне и етикетиране на вина, като 
по този начин гарантират, че всички 
етапи по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В частност, 
това законодателство описва по точен и 
изчерпателен начин веществата, които е 

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите алкохолни 
напитки. Вече съществуват специфични 
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. 
относно общата организация на пазара 
на вино2 предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства за
представяне и етикетиране на вина, като 
по този начин гарантират, че всички 
етапи по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В частност, 
това законодателство описва по точен и 
изчерпателен начин веществата, които е 

                                               
1 ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр.1.
2 ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр.1.
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вероятно да бъдат използвани в процеса 
на производство, заедно с условията за 
тяхната употреба посредством точен 
списък на енологичните практики и 
обработки; всяка практика, която не е 
включена в този списък е забранена. 
Ето защо, на този етап е 
целесъобразно да се изключи виното 
от задължението да се изброяват 
съставките и да се предвижда 
обявяване на хранителната 
стойност. Що се отнася до бирата и 
спиртните напитки, както е 
определено в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № […] от […] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89., а и за 
да се гарантира последователен 
подход и единство с условията, 
установени за виното, се прилагат 
същите видове изключения. Все пак, 
Комисията ще изготви доклад пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент и може да 
предложи, ако е необходимо, 
специфични изисквания в контекста 
на настоящия регламент.

вероятно да бъдат използвани в процеса 
на производство, заедно с условията за 
тяхната употреба, посредством точен 
списък на енологичните практики и 
обработки; всяка практика, която не е 
включена в този списък, е забранена. 

Or. en

 Обосновка

Настоящият регламент трябва да се прилага и спрямо алкохолните напитки.
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Изменение 171
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите алкохолни 
напитки. Вече съществуват специфични 
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г.
относно общата организация на пазара 
на вино, предвижда пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства на
представяне и етикетиране на вина, като 
по този начин гарантират, че всички 
етапи по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В частност, 
това законодателство описва по точен и 
изчерпателен начин веществата, които е 
вероятно да бъдат използвани в процеса 
на производство, заедно с условията за
тяхната употреба посредством точен 
списък на енологичните практики и 
обработки; всяка практика, която не е 
включена в този списък е забранена. Ето 
защо, на този етап е целесъобразно да се 
изключи виното от задължението да се 
изброяват съставките и да се предвижда 
обявяване на хранителната стойност. 
Що се отнася до бирата и спиртните 
напитки, както е определено в член 2, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № […] от 
[…] на Европейския парламент и на 
Съвета относно дефинирането, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
напитки и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 1576/89., а и за да се гарантира 
последователен подход и единство с 

(28) Също така е важно на 
потребителите да се предостави 
информация относно другите алкохолни 
напитки. Вече съществуват специфични 
правила на Общността относно 
етикетирането на вино. Регламент (ЕО) 
№ 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 
г. относно общата организация на пазара 
на вино и Регламент (ЕО) № 1601/1991 
на Съвета от 10 юни 1991 г.
предвиждат пълен набор от 
технически стандарти, които напълно 
обхващат всички енологични практики, 
методи на производство и средства за
представяне и етикетиране на вина и 
лозаро-винарски продукти, като по 
този начин гарантират, че всички етапи 
по веригата са покрити и че 
потребителите са защитени и 
подходящо информирани. В частност, 
това законодателство описва по точен и 
изчерпателен начин веществата, които е 
вероятно да бъдат използвани в процеса 
на производство, заедно с условията за 
тяхната употреба, посредством точен 
списък на енологичните практики и 
обработки; всяка практика, която не е 
включена в този списък, е забранена. 
Ето защо, на този етап е целесъобразно 
да се изключи виното от задължението 
да се изброяват съставките и да се 
предвижда обявяване на хранителната 
стойност. Що се отнася до бирата и 
спиртните напитки, както е определено 
в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ […] от […] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
дефинирането, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
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условията, установени за виното, се 
прилагат същите видове изключения. 
Все пак, Комисията ще изготви доклад 
пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент и може да 
предложи, ако е необходимо, 
специфични изисквания в контекста на 
настоящия регламент. 

спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89, а и за да се 
гарантира последователен подход и 
единство с условията, установени за 
виното, се прилагат същите видове 
изключения. Все пак, Комисията ще 
изготви доклад пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и може да предложи, ако е 
необходимо, специфични изисквания в 
контекста на настоящия регламент.

Or. en

 Обосновка

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

Изменение 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Обозначаването на страната на 
произход или на мястото на произход 
на храната следва да бъде предвидено 
тогава, когато липсата й е вероятно 
да подведе потребителите по 
отношение на истинската страна на 
произход или място на произход на 
този продукт. В други случаи, 
предоставянето на обозначение на 
страната на произход или на 
мястото на произход е оставено на 

(29) Обозначаването на страната на 
произход на селскостопанската 
суровина, използвана в продукта,
следва да бъде предвидено по най-
подходящия начин, с оглед 
гарантиране на пълна прозрачност и 
проследяемост. Във всички случаи, 
обозначаването на страната на произход 
или мястото на произход следва да бъде
предвидено по начин, който не 
подвежда потребителя, и на базата на 
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преценката на стопанските субекти 
в хранителната промишленост. Във 
всички случаи, обозначаването на 
страната на произход или мястото на 
произход следва да бъде предвидено по 
начин, който не подвежда потребителя 
и, на базата на ясно дефинирани 
критерии, които гарантират равни 
условия за индустрията и подобряват 
разбирането на потребителите за 
информацията, свързана със страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна. Тези критерии не следва 
да се прилагат към указването, свързано 
с името или адреса на стопанския субект 
в хранителната промишленост.

ясно дефинирани критерии, които 
гарантират равни условия за 
индустрията и подобряват разбирането 
на потребителите за информацията, 
свързана със страната на произход или 
мястото на произход на дадена храна. 
Тези критерии не следва да се прилагат 
към указването, свързано с името или 
адреса на стопанския субект в 
хранителната промишленост.

Or. en

 Обосновка

Следва да бъде прибавено определението за "страна на произход", за да бъде 
разграничено от това за "място на произход".

Изменение 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Обозначаването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде предвидено 
тогава, когато липсата й е вероятно да 
подведе потребителите по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на този продукт. В 
други случаи, предоставянето на 
обозначение на страната на произход 
или на мястото на произход е оставено 
на преценката на стопанските субекти в 
хранителната промишленост. Във 
всички случаи, обозначаването на 

(29) Обозначаването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде предвидено за 
храни, състоящи се от една-
единствена съставка, и за главната 
съставка и характеризиращата/ите 
съставка/и в хранителните продукти 
с много компоненти; както и тогава, 
когато липсата му е вероятно да подведе 
потребителите по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на този продукт. В 
други случаи, предоставянето на 
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страната на произход или мястото на 
произход следва да бъде предвидено по 
начин, който не подвежда потребителя 
и, на базата на ясно дефинирани 
критерии, които гарантират равни 
условия за индустрията и подобряват 
разбирането на потребителите за 
информацията, свързана със страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна. Тези критерии не следва 
да се прилагат към указването, свързано 
с името или адреса на стопанския субект 
в хранителната промишленост.

обозначение на страната на произход 
или на мястото на произход е оставено 
на преценката на стопанските субекти в 
хранителната промишленост. Във 
всички случаи, обозначаването на 
страната на произход или мястото на 
произход следва да бъде предвидено по 
начин, който не подвежда потребителя,
и на базата на ясно дефинирани 
критерии, които гарантират равни 
условия за индустрията и подобряват 
разбирането на потребителите за 
информацията, свързана със страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна. Тези критерии не следва 
да се прилагат към указването, свързано 
с името или адреса на стопанския субект 
в хранителната промишленост.

Or. en

 Обосновка

Страната на произход / мястото на произход представлява много ценна информация 
за повечето потребители. Поради това тя следва задължително да се предостави за 
продуктите, състоящи се от една-единствена съставка, както и за главната 
съставка и характеризиращата/ите съставка/и в хранителните продукти с много 
компоненти.

Изменение 174
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Обозначаването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде предвидено
тогава, когато липсата й е вероятно да 
подведе потребителите по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на този продукт. В 
други случаи, предоставянето на 

(29) Обозначаването на страната на 
произход или на мястото на произход на 
храната следва да бъде задължително
тогава, когато липсата му е вероятно да 
подведе потребителите по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход на този продукт. В 
други случаи, предоставянето на 
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обозначение на страната на произход 
или на мястото на произход е оставено 
на преценката на стопанските субекти в 
хранителната промишленост. Във 
всички случаи, обозначаването на 
страната на произход или мястото на 
произход следва да бъде предвидено по 
начин, който не подвежда потребителя 
и, на базата на ясно дефинирани 
критерии, които гарантират равни 
условия за индустрията и подобряват 
разбирането на потребителите за 
информацията, свързана със страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна. Тези критерии не следва 
да се прилагат към указването, свързано 
с името или адреса на стопанския субект 
в хранителната промишленост.

обозначение на страната на произход 
или на мястото на произход е оставено 
на преценката на стопанските субекти в 
хранителната промишленост. Във 
всички случаи, обозначаването на 
страната на произход или мястото на 
произход следва да бъде предвидено по 
начин, който не подвежда потребителя,
и, на базата на ясно дефинирани 
критерии, които гарантират равни 
условия за индустрията и подобряват 
разбирането на потребителите за 
информацията, свързана със страната на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна. Тези критерии не следва 
да се прилагат към указването, свързано 
с името или адреса на стопанския субект 
в хранителната промишленост.

Or. en

Изменение 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Непреференциалните правила за 
произход на стоките в Европейската 
общност са установени в Регламент 
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 
октомври 1992 г. относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността и 
разпоредбите за прилагането му в 
Регламент (EИО) № 2454/93 на 
Комисията от 2 юли 1993 г. за 
определяне на разпоредби за прилагане 
на Регламент (EИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността. 
Определянето на страната на произход 
на храната ще се базира на тези правила, 
които са добре познати на търговските 
оператори и администрациите и следва 

(31) Непреференциалните правила за 
произход на стоките в Европейската 
общност са установени в Регламент 
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 
октомври 1992 г. относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността и 
разпоредбите за прилагането му в 
Регламент (EИО) № 2454/93 на 
Комисията от 2 юли 1993 г. за 
определяне на разпоредби за прилагане 
на Регламент (EИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността. 
Определянето на страната на произход 
на храната ще се базира на тези правила, 
които са добре познати на търговските 
оператори и администрациите и следва 
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да облекчат прилагането. да облекчат прилагането. По 
отношение на месото и храните, 
съдържащи месо, се прилагат по-
диференцирани правила, като се 
вземат предвид мястото на раждане, 
мястото на отглеждане и мястото 
на клане.

Or. en

 Обосновка

Що се отнася до месото, не е целесъобразно да се посочва само едно място на 
произход, ако то е различно за раждането, отглеждането и клането на животните. 
Проучвания показват, че местата, където животните са родени, отгледани и където 
е извършено клането им, имат сериозно значение за потребителите.

Изменение 176
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Необходимо е да се осигури 
тълкуване на информацията за 
хранителните съставки на лицевата 
страна на опаковката.

Or. en

Изменение 177
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като цяло потребителите не
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 

(34) Потребителите следва да осъзнават 
потенциалния принос на алкохолните 
напитки за приеманите от тях енергийни 
стойности. Следователно Комисията и 
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е целесъобразно да се гарантира 
предоставянето на информация 
относно хранителното съдържание 
на смесените алкохолни напитки.

другите заинтересовани страни се 
призовават  да проведат по време на 
периода на дерогация проучвания с цел 
установяване каква информация би 
била най-полезна за потребителя, 
както и най-ефективният начин за 
нейното представяне.

Or. de

Обосновка

Посочването на етикетите на енергийната стойност и съставките на алкохолните 
напитки следва да бъде допълнително проучено. Комисията следва да направи 
стандартни предложения, които да са приложими за всички видове алкохолни 
напитки.

Изменение 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като цяло потребителите не 
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
е целесъобразно да се гарантира 
предоставянето на информация относно 
хранителното съдържание на 
смесените алкохолни напитки.

(34) Като цяло потребителите не 
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
е целесъобразно да се гарантира 
предоставянето на информация относно 
енергийното и въглехидратно
съдържание на всички алкохолни 
напитки.

Or. en
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Изменение 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като цяло потребителите не 
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
е целесъобразно да се гарантира 
предоставянето на информация относно 
хранителното съдържание на 
смесените алкохолни напитки.

(34) Като цяло потребителите не 
осъзнават потенциалния принос на 
алкохолните напитки за приеманите от 
тях енергийни стойности. Следователно 
е целесъобразно да се гарантира 
предоставянето на информация относно 
хранителното съдържание на 
алкохолните напитки.

Or. en

 Обосновка

Тъй като целта на настоящия регламент е високо равнище на защита на здравето на 
потребителите, тази разпоредба трябва да се прилага спрямо всички алкохолни 
напитки. 

Изменение 180
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат 
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите желаят 
информация относно четири ключови 
хранителни съставки в основното 
зрително поле или „лицевата страна на 
опаковката“, тъй като смятат тази 
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за да се гарантира, че потребителите 
могат лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 
снабдяват с храни, тази информация 
следва да фигурира в зрителното поле 
на етикета.

информация за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
този ограничен размер на 
информацията за хранителната
стойност следва да бъде 
задължителен на лицевата страна на 
опаковката, като бъде придружен от 
по-изчерпателно задължително 
обявяване на хранителните 
стойности на гърба на опаковката. 
Освен това на гърба на опаковката 
следва да бъде разяснено на 
потребителите, с отделно 
твърдение, дали храните съдържат 
генетично модифицирани организми 
и/или са били произведени с помощта 
на нанотехнологии.

Or. en

 Обосновка

Изследвания показват, че потребителите искат да разполагат със задължителна 
информация относно ограничен брой хранителни съставки на лицевата страна на 
опаковката, за да им помага да вземат своите решения за покупка. Повечето 
потребители искат тази ограничена информация да бъде допълнена от по-подробно 
задължително обявяване на хранителните съставки на гърба на опаковката.

Изменение 181
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията
показват, че потребителите смятат 

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследвания, 
осъществени в определени държави-
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информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
за да се гарантира, че потребителите 
могат лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 
снабдяват с храни, тази информация 
следва да фигурира в зрителното поле 
на етикета. (38)

членки, показват, че потребителите 
смятат информацията относно 
основните хранителни 
стойности/съставки в основното 
зрително поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. По този начин
потребителите могат лесно да видят 
съществената информация за храните, 
когато се снабдяват с храни, ако тази 
информация фигурира в зрителното 
поле на етикета. Но за да могат 
потребителите да купят въпросния 
хранителен продукт въз основа на 
информиран в достатъчна степен 
избор, ясно различимо, лесно четливо, 
ясно и разбираемо обозначение под 
тези основни информации върху 
„лицевата страна на опаковката” 
задължително трябва да препраща 
потребителите към обявените 
хранителните стойности на гърба 
или страничната част на 
опаковката.

Or. fr

Обосновка

Информацията върху лицевата страна на опаковката не е достатъчна за 
информиран избор на потребителя. Трябва да има препращане към  обявяването на 
хранителните стойности, което предоставя друга задължителна информация. Това 
изменение премахва известна двусмисленост в първоначалния текст на 
съображението.

Изменение 182
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 

(37) За да удовлетвори 
средностатистическия потребител и за 
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да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите смятат
информацията в основното зрително 
поле или „лицевата страна на 
опаковката“ за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
за да се гарантира, че потребителите 
могат лесно да видят съществената 
информация за храните, когато се 
снабдяват с храни, тази информация 
следва да фигурира в зрителното поле 
на етикета.

да изпълни информационната цел, 
заради която е въведена, като се отчита 
съществуващото равнище на познание в 
областта на храненето, предоставената 
информация следва да бъде проста и 
лесна за разбиране. Изследванията 
показват, че потребителите желаят 
информация относно четири ключови 
хранителни съставки в основното 
зрително поле или „лицевата страна на 
опаковката“, тъй като смятат тази 
информация за полезна при вземането 
на решения за покупка. Следователно, 
този ограничен размер на 
информацията за хранителната 
стойност следва да бъде 
задължителен на лицевата страна на 
опаковката, като бъде придружен от 
по-изчерпателно задължително 
обявяване на хранителните 
стойности на гърба на опаковката.

Or. en

 Обосновка

Внася яснота.

Изменение 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
такива схеми, тъй като те могат да им 
помогнат за бързо осъществяване на 
информиран избор. Все пак, в рамките 

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и организации от хранително-
вкусовата промишленост, подсказват, 
че потребителите харесват схеми с 
елемент на тълкуване, тъй като те 
могат да им помогнат за бързо 
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на Общността не съществуват 
индикации за това как средният 
потребител разбира и използва 
алтернативното изразяване на 
информация. Следователно е 
целесъобразно да се даде възможност 
за разработване на различни схеми, 
както и за продължаване на 
изследването на потребителското 
разбиране в различните държави-
членки, така че, ако е целесъобразно, 
да може да се въведат хармонизирани 
схеми.

осъществяване на информиран избор.
Наличните доказателства сочат, че 
една опростена схема за 
етикетиране, която включва 
многоцветни кодове за по-лесно и по-
бързо тълкуване на информацията за 
хранителната стойност, е най-
добрият и предпочитан вариант за 
потребителите. 

Or. en

 Обосновка

Наличните доказателства показват, че потребителите предпочитат информацията 
за хранителната стойност на лицевата страна на опаковката да бъде изразена чрез 
използване на тълкувателен елемент, а именно употребата на многоцветни кодове, 
тъй като това им помага да правят бързо и лесно информиран избор на храни.

Изменение 184
Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
такива схеми, тъй като те могат да им 
помогнат за бързо осъществяване на 
информиран избор. Все пак, в рамките 
на Общността не съществуват 
индикации за това как средният 
потребител разбира и използва 
алтернативното изразяване на 
информация. Следователно е 

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и организации от хранително-
вкусовата промишленост, подсказват, 
че потребителите харесват такива 
схеми, тъй като те могат да им помогнат 
за бързо осъществяване на информиран 
избор. В рамките на Общността все още 
се събират и анализират 
доказателства за това, как средният 
потребител разбира и използва 
алтернативното изразяване на 
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целесъобразно да се даде възможност 
за разработване на различни схеми, 
както и за продължаване на 
изследването на потребителското 
разбиране в различните държави-
членки, така че, ако е целесъобразно, 
да може да се въведат хармонизирани 
схеми.

информацията. При все това, 
увеличаващ се доказателствен 
материал сочи, че една опростена 
схема за етикетиране, която включва 
многоцветни кодове за по-лесно и по-
бързо тълкуване на информацията за 
хранителната стойност, е най-
добрият и предпочитан вариант за 
потребителите. 

Or. en

Изменение 185
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
такива схеми, тъй като те могат да им 
помогнат за бързо осъществяване на 
информиран избор. Все пак, в рамките 
на Общността не съществуват 
индикации за това как средният 
потребител разбира и използва 
алтернативното изразяване на 
информация. Следователно е 
целесъобразно да се даде възможност 
за разработване на различни схеми, 
както и за продължаване на 
изследването на потребителското 
разбиране в различните държави-
членки, така че, ако е целесъобразно, 
да може да се въведат хармонизирани 
схеми.

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и организации от хранително-
вкусовата промишленост, подсказват, 
че потребителите харесват схеми с 
елемент на тълкуване, тъй като те 
могат да им помогнат за бързо 
осъществяване на информиран избор. 
Наличните доказателства сочат, че 
една опростена схема за 
етикетиране, която включва 
многоцветни кодове за по-лесно и по-
бързо тълкуване на информацията за 
хранителната стойност, е най-
добрият и предпочитан вариант за 
потребителите.

Or. en
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 Обосновка

Наличните доказателства показват, че потребителите предпочитат информацията 
за хранителната стойност на лицевата страна на опаковката да бъде изразена чрез 
използване на тълкувателен елемент, а именно употребата на многоцветни кодове, 
тъй като това им помага да правят бързо и лесно информиран избор на храни.

Изменение 186
Nicodim Bulzesc

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и промишлени организации, 
подсказват, че потребителите харесват 
такива схеми, тъй като те могат да им 
помогнат за бързо осъществяване на 
информиран избор. Все пак, в рамките 
на Общността не съществуват 
индикации за това как средният 
потребител разбира и използва 
алтернативното изразяване на 
информация. Следователно е 
целесъобразно да се даде възможност 
за разработване на различни схеми, 
както и за продължаване на 
изследването на потребителското 
разбиране в различните държави-
членки, така че, ако е целесъобразно, 
да може да се въведат хармонизирани 
схеми.

(38) Неотдавнашните промени при 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочването за 100 g/100 
ml/порция, въведени от някои държави-
членки и организации от хранително-
вкусовата промишленост, подсказват, 
че потребителите харесват такива 
схеми, тъй като те могат да им помогнат 
за бързо осъществяване на информиран 
избор. В рамките на Общността все още 
се събират и анализират 
доказателства за това, как средният 
потребител разбира и използва 
алтернативното изразяване на 
информацията. При все това, 
увеличаващ се доказателствен 
материал сочи, че една опростена 
схема за етикетиране, която включва 
многоцветни кодове за по-лесно и по-
бързо тълкуване на информацията за 
хранителната стойност, е най-
добрият и предпочитан вариант за 
потребителите. 

Or. en

 Обосновка

Това изменение отразява изследванията, които сочат, че потребителите искат 
ограничена информация за хранителната стойност на лицевата страна на 
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опаковката с елемент на тълкуване. Те предпочитат използването на червен, 
кехлибареножълт и зелен цвят, за да се посочи дали дадена храна е с високо, средно 
или ниско съдържание на тези хранителни съставки. Определението за референтните 
количества за високо, средно или ниско съдържание следва да се установи 
посредством независимо научно становище, прието от ЕОБХ.  

Изменение 187
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

38а) Най-късно пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията представя на 
Европейския парламент и Съвета 
доклад за проведените изследвания 
относно разбирането от страна на 
потребителите в държавите-членки 
на различните схеми и механизми за 
предоставяне на информация за 
хранителните продукти; тя 
предлага, по целесъобразност, 
законодателно предложение за по-
добра рамка за тези различни схеми и 
механизми за предоставяне на 
информация.

Or. fr

Обосновка

Тъй като настоящото предложение позволява специфични схеми за предоставяне на 
информация в държавите-членки, следва Комисията да представи доклад на 
Европейския парламент и на Съвета в определен срок, като предложи, ако е 
необходимо, преразглеждане на действащото законодателство, за да може 
различните схеми да се обхванат от една рамка. 
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Изменение 188
Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Посочването на общото 
съдържание на хранителни съставки и 
сравнителни показатели на лицевата 
страна на опаковката в лесно 
разпознаваема форма, така че да се 
позволи оценката на хранителните 
качества на храните, следва да бъде 
оценявано цялостно като част от 
етикетирането на храните, а не да се 
разглежда като съвкупност от 
индивидуални претенции.

(39) Обявяването на хранителните 
стойности на общото съдържание на 
хранителни съставки и на сравнителни 
показатели на лицевата страна на 
опаковката, в лесно разпознаваема 
форма и на видно място, така че да се 
позволи оценката на хранителните 
качества на храните, следва да бъде 
оценявано цялостно като част от 
обявяването на хранителните 
стойности, а не да се разглежда като 
съвкупност от индивидуални претенции.

Or. en

Изменение 189
John Bowis

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Посочването на общото 
съдържание на хранителни съставки и 
сравнителни показатели на лицевата 
страна на опаковката в лесно 
разпознаваема форма, така че да се 
позволи оценката на хранителните 
качества на храните, следва да бъде 
оценявано цялостно като част от 
етикетирането на храните, а не да се 
разглежда като съвкупност от 
индивидуални претенции.

(39) Обявяването на хранителните 
стойности на общото съдържание на 
хранителни съставки и на сравнителни 
показатели на лицевата страна на 
опаковката, в лесно разпознаваема 
форма и на видно място, така че да се 
позволи оценката на хранителните 
качества на храните, следва да бъде 
оценявано цялостно като част от 
обявяването на хранителните 
стойности, а не да се разглежда като 
съвкупност от индивидуални претенции.

Or. en
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Изменение 190
Péter Olajos

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Посочването на общото 
съдържание на хранителни съставки и 
сравнителни показатели на лицевата 
страна на опаковката в лесно 
разпознаваема форма, така че да се 
позволи оценката на хранителните 
качества на храните, следва да бъде 
оценявано цялостно като част от 
етикетирането на храните, а не да се 
разглежда като съвкупност от 
индивидуални претенции.

(39) Обявяването на хранителните 
стойности на общото съдържание на 
хранителни съставки и на сравнителни 
показатели на лицевата страна на 
опаковката, в лесно разпознаваема 
форма и на видно място, така че да се 
позволи оценката на хранителните 
качества на храните, следва да бъде 
оценявано цялостно като част от 
обявяването на хранителните 
стойности, а не да се разглежда като 
съвкупност от индивидуални претенции.

Or. en

Изменение 191
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Посочването на общото 
съдържание на хранителни съставки и 
сравнителни показатели на лицевата 
страна на опаковката в лесно 
разпознаваема форма, така че да се 
позволи оценката на хранителните 
качества на храните, следва да бъде 
оценявано цялостно като част от 
етикетирането на храните, а не да се 
разглежда като съвкупност от 
индивидуални претенции.

(39) Обявяването на хранителните 
стойности на общото съдържание на 
хранителни съставки и на сравнителни 
показатели на лицевата страна на 
опаковката, в лесно разпознаваема 
форма, така че да се позволи оценката 
на хранителните качества на храните, 
следва да бъде оценявано цялостно като 
част от обявяването на хранителните 
стойности, а не да се разглежда като 
съвкупност от индивидуални претенции.

Or. en
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 Обосновка

Внася яснота.

Изменение 192
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 
информация относно неопакована
храна. Въпреки че за тези случаи 
изискването на потребителя за друга 
информация е ограничено, 
информацията относно вещества с 
евентуално алергично действие се смята 
за много важна. Фактите показват, че 
произходът на повечето случаи на 
хранителни алергии се свързва с 
неопаковани храни. Ето защо такава 
информация следва винаги да се 
предоставя на потребителя.

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 
информация относно храна, която не е 
предварително опакована, както и 
относно предварително опакована 
храна и ястия, произведени и 
директно предоставени на крайния 
потребител от местен търговец на 
дребно или от заведения за 
обществено хранене, ако тези храни и
ястия са произведени по 
нестандартизиран начин, при който 
съставките и рецептите могат 
често да варират. Въпреки че за тези 
случаи изискването на потребителя за 
друга информация е ограничено, 
информацията относно вещества с 
евентуално алергично действие се смята 
за много важна. Фактите показват, че 
произходът на повечето случаи на 
хранителни алергии се свързва с храни, 
които не са предварително опаковани. 
Ето защо такава информация следва 
винаги да се предоставя на потребителя.

Or. en

 Обосновка

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
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frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.

Изменение 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 
информация относно неопакована
храна. Въпреки че за тези случаи 
изискването на потребителя за друга 
информация е ограничено, 
информацията относно вещества с 
евентуално алергично действие се 
смята за много важна. Фактите 
показват, че произходът на повечето 
случаи на хранителни алергии се 
свързва с неопаковани храни. Ето 
защо такава информация следва 
винаги да се предоставя на 
потребителя.

(41) В зависимост от местните 
практически условия и обстоятелства, 
държавите-членки следва да си запазят 
правото да определят правила за 
спазване на предоставянето на 
информация относно храна, която не е 
предварително опакована.

Or. en

 Обосновка

Държавите-членки следва да си запазят правото да решават кои данни са 
задължителни, що се отнася до храните, които не са предварително опаковани. 
Доколкото няма последици за вътрешния пазар, текущият режим за храните, които 
не са предварително опаковани, не следва да се променя. 
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Изменение 194
Avril Doyle

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) В областта на хармонизиране 
държавите-членки следва да могат да 
приемат други разпоредби, освен 
предвидените в настоящия регламент, 
само ако са изрично посочени.

(42) В областта на хармонизиране 
държавите-членки следва да могат да 
приемат други разпоредби, освен 
предвидените в настоящия регламент, 
само ако те са изрично посочени в него. 
При все това, тъй като 
националните изисквания за 
етикетиране могат да създадат 
пречки пред свободното движение на 
вътрешния пазар, държавите-членки  
следва да докажат защо тези мерки 
са необходими и да посочат 
стъпките, които ще предприемат, за 
да гарантират, че те се прилагат по 
възможно най-малко рестриктивния 
за търговията начин. 

Or. en

 Обосновка

Една от най-важните цели на настоящото предложение е да бъдат опростени 
правилата и да се гарантира функционирането на вътрешния пазар.  Тъй като 
националните правила водят до допълнителни разходи за индустрията и усложняват 
свободното движение на стоки, следва да бъдат изисквани доказателства, 
оправдаващи тяхното въвеждане и показващи как тяхното действие е съвместимо 
със свободното движение на стоки. 

Изменение 195
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 45 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

45а) Следва да може да се използват 
графични форми или символи за 
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представяне на обявяването на 
хранителните стойности съгласно 
национална схема за незадължителни 
норми, при условие че не подвеждат 
потребителите и е налице 
доказателство, че тази форма за 
представяне е разбираема за средния 
потребител.

Or. sv

Обосновка

От съществено значение е на държавите-членки да се предоставя възможността да 
продължат да използват информация за продукта (например символи като 
шведската система на етикетиране на ключалки), които са доказали, че
функционират добре от гледна точка на потребителите.

Изменение 196
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да се позволи на 
заинтересованите страни, по-
специално на малките и средни 
предприятия, да предоставят 
информация за хранителната 
стойност на техните продукти, 
прилагането на мерките, които да 
придадат задължителен характер на 
информацията за хранителната 
стойност, следва да бъде постепенно 
въведено чрез удължаване на 
преходния период с допълнителен 
преходен период, който да се отнася 
до малките предприятия.

(49) За да се предотврати оказването 
на прекомерен натиск по-специално 
малките и средни предприятия в 
традиционния сектор за 
производство на и търговия на дребно 
с храни, който също включва 
доставчиците на услуги в областта 
на общественото хранене и 
директната продажба на 
селскостопански продукти на пазара, 
следва да бъдат изключени от 
задължителните изисквания за 
етикетиране на хранителните 
стойности.

Or. de
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Обосновка

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender
landwirtschaftlicher Betriebe,  werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Изменение 197
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да се позволи на 
заинтересованите страни, по-
специално на малките и средни 
предприятия, да предоставят 
информация за хранителната 
стойност на техните продукти, 
прилагането на мерките, които да 
придадат задължителен характер на 
информацията за хранителната 
стойност, следва да бъде постепенно 
въведено чрез удължаване на 
преходния период с допълнителен 
преходен период, който да се отнася 
до малките предприятия.

(49) За да се избегнат ненужна 
тежест и бюрократични процедури 
за малките и средните предприятия, 
които включват всички заведения за 
хранене (например ресторанти, 
ведомствени столове, училища, 
детски ясли и болници), те трябва да 
бъдат освободени от задължението 
да представят обявяване на 
хранителните стойности за 
продуктите си.

Or. sv

Обосновка

Административната тежест, която може да е резултат от налагането на 
изискването за предоставяне на обявяване на хранителните стойности по отношение 
на предприятия в пряк контакт поради естеството си с крайния потребител, не е 
разумна. Изискването е неразумно, тъй като при такива операции хранителната 
стойност почти винаги варира в различните дни в зависимост от суровините, 
използвани от предприемача.
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Изменение 198
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49a) Естествено продуктите от 
традиционния сектор за 
производство на храни, и пресните 
продукти, предлагани за продан 
направо от производителя, могат да 
съдържат вещества, които да 
предизвикат алергични реакции или 
реакции на непоносимост при 
чувствителни хора.  Тъй като обаче 
точно неопакованите предварително 
продукти се продават в 
непосредствен контакт с 
потребителя, съответната 
информация следва да бъде 
предоставена, например чрез диалог 
по време на продажбата, чрез 
поставен на видно място в района на 
продажба надпис или чрез изложени 
информационни материали.

Or. de

Обосновка

При неопакованите предварително храни е практически невъзможно подробното 
етикетиране на възможните алергени на всички продукти и такова изискване  би 
поставило малките и средни предприятия в много неизгодно положение по отношение 
на конкурентоспособността и би увеличило техните разходи. Освен това в малките 
помещения за обработка възможността от кръстосано замърсяване не може да бъде 
изключена. 
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Изменение 199
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент 
установява общите принципи, 
изисквания и отговорности, 
регулиращи информацията за 
храните, и по-специално 
етикетирането на храните. 
Регламентът определя средства за 
гарантиране на правото на 
потребителите на информация и 
процедурите за предоставяне на 
информация за храните, като се 
отчитат потребностите от 
предоставяне на достатъчна 
гъвкавост с оглед бъдещо развитие и 
нови изисквания относно 
информацията.

заличава се

Or. de

Обосновка

В член 1, параграф 2 се поставя цел без ясно нормативно съдържание. Следователно 
той трябва да бъде заличен от нормативната част на регламента по технически 
правни причини и ако изобщо бъде включен, то това да бъде под формата на 
съображение.

Изменение 200
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящият регламент се прилага 
към всички етапи на хранителната 
верига, когато търговските дейности в 
сферата на храните се отнасят до

(3) Настоящият регламент се прилага 
към всички етапи на хранителната 
верига, когато става въпрос за
предоставяне на потребителите на 
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предоставяне на потребителите на 
информация за храните.

информация за храните.

Регламентът се прилага към всички 
храни, предназначени за крайни 
потребители, включително храни, 
доставяни от заведения за
обществено хранене, и храни, 
предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене.

Регламентът се прилага към всички 
предварително опаковани храни, 
предназначени за предоставяне на
крайни потребители, както и за храни, 
предназначени за снабдяване на 
заведения за обществено хранене.

Регламентът не се прилага към храни, 
които се опаковат директно на 
мястото на продажба преди да бъдат 
предоставени на крайния 
потребител.
Услугите по приготвяне и доставяне 
на храна, предлагани от транспортни 
дружества, са  предмет на 
настоящия регламент само ако се 
предлагат по маршрути между две 
точки на територията на 
Общността.

Or. de

Обосновка

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 
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Изменение 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се прилага към 
всички етапи на хранителната верига, 
когато търговските дейности в сферата 
на храните се отнасят до предоставяне 
на потребителите на информация за 
храните.

3. Настоящият регламент се прилага към 
всички етапи на хранителната верига, 
когато търговските дейности в сферата 
на храните се отнасят до предоставяне 
на потребителите на информация за 
храните.

Регламентът се прилага към всички 
храни, предназначени за крайни 
потребители, включително храни, 
доставяни от заведения за обществено 
хранене, и храни, предназначени за 
снабдяване на заведения за обществено 
хранене.

Регламентът се прилага към всички 
храни, предназначени за крайни 
потребители, включително храни, 
доставяни от заведения за обществено 
хранене, и храни, предназначени за 
снабдяване на заведения за обществено 
хранене.

Предприятия с по-малко от 10 
служители и с годишен оборот или 
годишен счетоводен баланс, който не 
превишава 2 милиона евро не се 
включват в обсега на настоящия 
регламент.

Or. de

Обосновка

Малките и средните предприятия са важни от социална и икономическа гледна 
точка, тъй като представляват 99% от всички предприятия в ЕС, осигуряват 65 
милиона работни места и допринасят за предприемачеството и новаторството. 
Въпреки това те са изправени пред особени трудности, които ЕС и националните 
законодателства се опитват да неутрализират, като предвиждат различни 
предимства за МСП. Най-малките предприятия, т.н. микро предприятия, следва да 
бъдат изключени от обсега на настоящата директива, тъй като в противен случай 
биха понесли несъразмерна административна тежест.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet 
total
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medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Изменение 202
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се прилага към 
всички етапи на хранителната верига, 
когато търговските дейности в сферата 
на храните се отнасят до предоставяне 
на потребителите на информация за 
храните.

3. Настоящият регламент се прилага към 
всички етапи на хранителната верига, 
когато търговските дейности в сферата 
на храните се отнасят до предоставяне 
на крайните потребители на 
информация за храните.

Регламентът се прилага към всички 
храни, предназначени за крайни 
потребители, включително храни, 
доставяни от заведения за обществено 
хранене, и храни, предназначени за 
снабдяване на заведения за обществено 
хранене.

Регламентът се прилага към всички 
храни, предназначени за крайни 
потребители, включително храни, 
доставяни от заведения за обществено 
хранене, и храни, предназначени за 
снабдяване на заведения за обществено 
хранене.

Or. en

 Обосновка

Изменението има за цел да изясни обхвата на регламента и да изключи 
информацията, която е полезна само за взаимоотношенията между предприятията и 
не е от полза за крайния потребител. 
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Изменение 203
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се прилага към 
всички етапи на хранителната верига, 
когато търговските дейности в сферата 
на храните се отнасят до предоставяне 
на потребителите на информация за 
храните.

3. Настоящият регламент се прилага към 
всички етапи на хранителната верига, 
когато търговските дейности в сферата 
на храните се отнасят до предоставяне 
на крайните потребители на 
информация за храните.

Регламентът се прилага към всички 
храни, предназначени за крайни 
потребители, включително храни, 
доставяни от заведения за обществено 
хранене, и храни, предназначени за 
снабдяване на заведения за обществено 
хранене.

Регламентът се прилага към всички 
храни, предназначени за крайни 
потребители, включително храни, 
доставяни от заведения за обществено 
хранене, и храни, предназначени за 
снабдяване на заведения за обществено 
хранене.

Or. en

 Обосновка

Изменението има за цел да изясни обхвата на регламента и да изключи 
информацията, предоставяна в контекста на взаимоотношенията между 
предприятията, която не е от полза за крайния потребител. 

Изменение 204
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящият регламент следва да се 
прилага, без да се засягат изискванията 
за етикетиране, предвидени в 
специфичното законодателство на 
Общността, което се прилага за 
определени храни.

4. Настоящият регламент следва да се 
прилага, без да се засягат изискванията 
за етикетиране, предвидени в 
специфичното законодателство на 
Общността, което се прилага за 
определени храни.
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В срок до ... Комисията публикува 
изчерпателен и осъвременен списък на 
изискванията за етикетиране, 
предвидени в специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо към определени храни. Не 
по-късно от ... [18 месеца] Комисията 
представя доклад пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
съответствието на тези специфични 
изисквания за етикетиране с 
настоящия регламент.  При 
необходимост Комисията представя 
и съответно предложение заедно с 
доклада.

Or. en

 Обосновка

Опростяването е една от основните цели на настоящото предложение.  

Твърде много европейски директиви и регламенти, отнасящи се до конкретни 
сектори, съдържат разпоредби за етикетирането.

Необходимо е всички те да бъдат събрани, да бъде проверена тяхната съгласуваност 
с общите принципи и да бъде предоставен лесен достъп до това огромно количество 
изисквания на всички стопански субекти  и заинтересовани страни в хранителната 
верига, като се вземе предвид всяко евентуално несъответствие с общите правила. 

Изменение 205
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Настоящият регламент следва да се 
прилага, без да се засягат изискванията 
за етикетиране, предвидени в 
специфичното законодателство на 
Общността, което се прилага за 
определени храни.

(4) Настоящият регламент следва да се 
прилага, без да се засягат изискванията 
за етикетиране, предвидени в 
специфичното законодателство на 
Общността, което се прилага за 
определени храни. Комисията 
публикува до [дата на влизане в сила 
на настоящия регламент] списък на 
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всички изисквания относно 
етикетирането, съдържащи се в 
конкретни общностни правни 
разпоредби за конкретни храни и 
осигурява достъп до този списък чрез 
интернет.

Or. de

Обосновка

Поясняване.

Изменение 206
John Bowis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящият регламент следва да се 
прилага, без да се засягат 
изискванията за етикетиране, 
предвидени в специфичното 
законодателство на Общността, 
което се прилага за определени храни.

4. Настоящият регламент следва да не се 
прилага спрямо дейности като 
случайна манипулация, сервиране или 
продажба на храна от частни лица по 
случай на благотворителни събирания 
или местни панаири и срещи.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение уеднаквява законодателството с идеята, изразена в 
съображение 15, където се изключват благотворителни събирания и еднократни 
събития. 
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Изменение 207
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) „информация за храните“ означава 
информация относно храна, 
предоставена на краен потребител 
посредством етикет, друг съпровождащ 
материал или каквито и да било 
средства, включително 
инструментите на модерните 
технологии, или съобщение в устна 
форма. Определението не обхваща 
търговските съобщения съгласно 
определението на Директива 2000/31/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар;

(а) „информация за храните“ означава 
информация относно храна, 
предоставена на краен потребител 
посредством етикет или каквито и да 
било средства за търговски съобщения, 
включително реклама и маркетинг, 
от стопански субект от 
хранителната промишленост, 
свързан с рекламата, продажбата или 
доставката на даден продукт на 
потребителите, включително  
модерни технологии. Определението не 
обхваща търговските съобщения 
съгласно определението на 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар;

Or. en

Обосновка

Предложеното определение е твърде общо, тъй като то също така би обхващало 
съобщения, които не се осъществяват с комерсиална цел.  Формулировката следва да 
съответства на член 3, параграф 3 от Регламент 178/2002  и на член 2, параграф г) 
от Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски практики, за да се 
гарантира, че обхватът на определението е ограничен до стопанските субекти в 
хранителната промишленост и до търговските съобщения до крайния потребител.
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Изменение 208
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „законодателство в областта на 
информацията за храните“ означава 
общностните разпоредби, регулиращи 
информацията в областта на 
храните, и по-специално 
етикетирането, включително 
правила от общ характер, 
приложими към всички храни или 
специфични храни и правила, които се 
прилагат по отношение на 
специфични храни;

заличава се

Or. de

Обосновка

Тази разпоредба не е необходима. Значението на „законодателство в областта на 
информацията за храните“ става ясно от съдържанието на съответните 
разпоредби. Следователно член 2, параграф 2, буква б) следва да се заличи.

Изменение 209
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „задължителна информация за 
храните“ означава изисквани по закон 
данни, които трябва да бъдат 
предоставени на крайния потребител 
съгласно общностното или 
националното законодателство;

заличава се

Or. de
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Обосновка

Тази разпоредба не е необходима. Определението просто пояснява, че задължителна 
информация означава информация, която трябва да бъде предоставяна по закон 
(плеоназъм). Следователно член 2, параграф 2, буква в) следва да се заличи.

Изменение 210
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предварително опакована храна“ 
означава всяка единична бройка за 
продажба, предназначена да бъде 
представяна като такава на крайния 
потребител и на заведенията за 
обществено хранене, състояща се от 
храна и опаковка, в която тя е 
поставена, преди да бъде предложена за 
продажба, независимо дали опаковката 
обвива храната изцяло или отчасти, но 
във всеки случай по такъв начин, че 
съдържанието да не може да се променя, 
без да се отваря или без да се сменя 
опаковката;

д) „предварително опакована храна“ 
означава всяка единична бройка за 
продажба, предназначена да бъде 
представяна като такава на крайния 
потребител и на заведенията за 
обществено хранене, състояща се от 
храна и опаковка, в която тя е 
поставена, преди да бъде предложена за 
продажба, независимо дали опаковката 
обвива храната изцяло или отчасти, но 
във всеки случай по такъв начин, че 
съдържанието да не може да се променя, 
без да се отваря или без да се сменя 
опаковката, с изключение на храна, 
предварително опакована на мястото 
на продажба, с цел директна 
продажба на потребителя;

Or. fr

Обосновка

Пояснение, необходимо поради въвеждането на определение за храна, която не е 
предварително опакована.
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Изменение 211
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предварително опакована храна“ 
означава всяка единична бройка за 
продажба, предназначена да бъде 
представяна като такава на крайния 
потребител и на заведенията за 
обществено хранене, състояща се от 
храна и опаковка, в която тя е 
поставена, преди да бъде предложена за 
продажба, независимо дали опаковката 
обвива храната изцяло или отчасти, но 
във всеки случай по такъв начин, че 
съдържанието да не може да се променя, 
без да се отваря или без да се сменя 
опаковката;

д) „предварително опакована храна“ 
означава всяка единична бройка за 
продажба, предназначена да бъде 
представяна като такава на крайния 
потребител и на заведенията за 
обществено хранене, състояща се от 
храна и опаковка, в която тя е 
поставена, преди да бъде предложена за 
продажба, независимо дали опаковката 
обвива храната изцяло или отчасти, но 
във всеки случай по такъв начин, че 
съдържанието да не може да се променя, 
без да се отваря или без да се сменя 
опаковката. Това изключва храна, 
която не е предварително опакована.

Or. de

Обосновка

Пояснение, необходимо поради новото определение на "неопакована храна" .

Изменение 212
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предварително опакована храна“ 
означава всяка единична бройка за 
продажба, предназначена да бъде 
представяна като такава на крайния 
потребител и на заведенията за 
обществено хранене, състояща се от 
храна и опаковка, в която тя е 
поставена, преди да бъде предложена за 

(Не се отнася за българския текст.)
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продажба, независимо дали опаковката 
обвива храната изцяло или отчасти, но 
във всеки случай по такъв начин, че 
съдържанието да не може да се променя, 
без да се отваря или без да се сменя 
опаковката;

Or. de

Обосновка

Лингвистична корекция с цел привеждане на терминологията в съответствие с 
използваната досега в немската версия на Директивата за етикетирането 
2000/13/EО. Не е необходимо да се променя вече въведена задоволителна 
терминология.

Изменение 213
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „предварително опакована храна“ 
означава всяка единична бройка за 
продажба, предназначена да бъде 
представяна като такава на крайния 
потребител и на заведенията за 
обществено хранене, състояща се от 
храна и опаковка, в която тя е 
поставена, преди да бъде предложена за 
продажба, независимо дали опаковката 
обвива храната изцяло или отчасти, но 
във всеки случай по такъв начин, че 
съдържанието да не може да се променя, 
без да се отваря или без да се сменя 
опаковката;

д) „предварително опакована храна“ 
означава всяка единична бройка за 
продажба, предназначена да бъде 
предоставяна като такава на крайния 
потребител и на заведенията за 
обществено хранене, състояща се от 
храна и опаковка, в която тя е 
поставена, преди да бъде предложена за 
продажба, независимо дали опаковката 
обвива храната изцяло или отчасти, но 
във всеки случай по такъв начин, че 
съдържанието да не може да се променя, 
без да се отваря или без да се сменя 
опаковката; Тава не се отнася за храна, 
която не е предварително опакована.

Or. de

Обосновка

Пояснение, необходимо поради новото определение на "неопакована храна".
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Изменение 214
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) "неопакована храна" означава 
храна, която се предлага на крайния 
потребител без опаковка или се 
опакова в момента на продажбата на 
крайния потребител и храна и пресни 
продукти, които се опаковат 
предварително на мястото на 
продажба за непосредствена 
продажба;

Or. de

Обосновка

В магазините, обикновено в близост до щандовете с обслужващ персонал, се 
предлагат опаковани храни, с цел да се ускори обслужването на клиентите на 
щандовете и да се избегнат дългите опашки. Както и в случая с храните, опаковани 
според индивидуалните желания на клиентите, и при тези опаковани храни е на 
практика невъзможно предоставянето на информацията, задължителна при 
предварително опакованите храни, поради голямото разнообразие от предлагани 
продукти и поради това, че те се произвеждат ръчно и че предлагания асортимент 
варира всеки ден. 

Изменение 215
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) "неопакована храна" означава 
храна, която се продава на 
потребителя без опаковка или се 
опакова по искане на потребителя 
или се опакова предварително на 
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мястото на продажба за 
непосредствена продажба;

Or. de

Обосновка

В магазините, обикновено в близост до щандовете с обслужващ персонал, се 
предлагат опаковани храни, с цел да се ускори обслужването на клиентите на 
щандовете и да се избегнат дългите опашки. Както и в случая с храните, опаковани 
според индивидуалните желания на клиентите, и при тези опаковани храни е на 
практика невъзможно предоставянето на информацията, задължителна при 
предварително опакованите храни, поради голямото разнообразие от предлагани 
продукти и поради това, че те се произвеждат ръчно и че предлагания асортимент 
варира всеки ден. 

Изменение 216
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „неопакована храна” означава 
всяка храна, която се предлага за 
продажба на потребителя 
неопакована, опакована по искане на 
потребителя или предварително 
опакована на мястото на продажба с 
цел директна продажба на 
потребителя;  

Or. fr

Обосновка

В много магазини храните са също така предварително опаковани и продавани, на 
самообслужване или от продавач - консултант.
Тези продукти имат същите специфични характеристики като храните, предлагани 
неопаковани и/или опаковани по искане на потребителя. 
Разнообразието на тези продукти, тяхното приготвяне или производство в малки 
количества в магазина или в малък, съседен на магазина цех, разнообразието на техните 
съставки и рецепти правят невъзможно въвеждането на изискване за задължителни 
писмени обозначения. 
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Изменение 217
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) "неопакована храна" означава 
храна, която се продава на 
потребителя без опаковка или се 
опакова по искане на потребителя 
или се опакова предварително на 
мястото на продажба за 
непосредствена продажба;

Or. de

Обосновка

В магазините, обикновено в близост до щандовете с обслужващ персонал, се 
предлагат опаковани храни, с цел да се ускори обслужването на клиентите на 
щандовете и да се избегнат дългите опашки. Както и в случая с храните, опаковани 
според индивидуалните желания на клиентите, и при тези опаковани храни е на 
практика невъзможно предоставянето на информацията, задължителна при 
предварително опакованите храни, поради голямото разнообразие от предлагани 
продукти и поради това, че те се произвеждат ръчно и че предлагания асортимент 
варира всеки ден. 

Изменение 218
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „съставка“ означава всяко вещество, 
включително хранителни добавки и 
хранителни ензими, както и всяка 
съставна част на сложна съставка, 
използвана за производство или 
приготвяне на храна и все още налична 
в завършения продукт, дори и в изменен 

е) „съставка“ означава всяко вещество, 
включително хранителни добавки и 
хранителни ензими, както и всяка 
съставка на сложна съставка, 
използвана за производство или 
приготвяне на храна и все още налична 
в завършения продукт, дори и в изменен 
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вид; остатъците не се смятат за 
съставни части;

вид;

Or. de

Обосновка

Целта на това изменение е внасяне на по-голяма яснота и привеждане на 
терминологията в съответствие с вече използваните понятия. След като в текста не 
се споменават съставни части, няма нужда да се пояснява, че остатъците не са 
съставни части.

Изменение 219
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „съставка“ означава всяко вещество, 
включително хранителни добавки и 
хранителни ензими, както и всяка 
съставна част на сложна съставка, 
използвана за производство или 
приготвяне на храна и все още налична 
в завършения продукт, дори и в изменен 
вид; остатъците не се смятат за 
съставки;

е) „съставка“ означава всяко вещество, 
включително хранителни добавки и 
хранителни ензими, както и всяка 
съставка на сложна съставка, 
използвана за производство или 
приготвяне на храна и все още налична 
в завършения продукт, дори и в изменен 
вид; остатъците не се смятат за 
съставки;

Or. en

Обосновка

Промяната в определението за съставка би имало нежелани последици върху 
законодателството на Общността, позоваващо се на определението за съставка 
(например Регламент 1829/2003).
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Изменение 220
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) „съставка“ означава всяко вещество, 
включително хранителни добавки и 
хранителни ензими, както и всяка 
съставна част на сложна съставка, 
използвана за производство или 
приготвяне на храна и все още налична 
в завършения продукт, дори и в изменен 
вид; остатъците не се смятат за 
съставки;

e) „съставка“ означава всяко вещество, 
включително хранителни добавки и 
хранителни ензими, както и всяка 
съставка на сложна съставка, 
използвана за производство или 
приготвяне на храна и все още налична 
в завършения продукт, дори и в изменен 
вид;

Or. es

Обосновка

Понятието „остатъци” следва да се заличи от това определение, за да се приведе то в 
съответствие с Регламент № 178/2002 за установяване на общите  изисквания на 
законодателството в областта на храните. Според определението, дадено в член 2 
от този регламент, понятието „храни” не включва „остатъчни вещества и 
замърсители”. В допълнение, думата „съставна част” следва да се замени със 
„съставка” с оглед на съгласуваността с параграф 2, буква з) от същия член.

Изменение 221
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „място на произход“ означава 
всяко място, от което е посочено, че 
произхожда храната, а не е „страна 
на произход“, както е определено в 
съответствие с членове от 23 до 26 
от Регламент (ЕИО) №2913/92 на 
Съвета;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Член 2, параграф 1, буква а)(i) от Директива 2000/13/ЕО определя ясно и практично 
правило за етикетирането за произход. Индустрията е запозната с тази разпоредба 
и нейното прилагане, което не създава никакви проблеми. Разграничението между 
страна на произход и място на произход отпадна и на равнище CODEX. Този подход 
следва да бъде запазен в правото на ЕС, както е предвидено в Директива 2000/13/ЕО.

Изменение 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „място на произход“ означава всяко 
място, от което е посочено, че 
произхожда храната, а не е „страна на 
произход“, както е определено в 
съответствие с членове от 23 до 26 
от Регламент (ЕИО) №2913/92 на 
Съвета;

ж) „място на произход“ означава всяко 
място, от което е посочено, че 
произхожда храната, а не е „страна на 
произход“; 

Or. en

Обосновка

Следва да бъде прибавено определението за "страна на произход", за да бъде 
разграничено от това за "място на произход".
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Изменение 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) "страна на произход" означава 
всяко място на произход на основната 
селскостопанска суровина, използвана 
при приготвянето на продукта.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде прибавено определението за "страна на произход", за да бъде 
разграничено от това за "място на произход".

Изменение 224
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „зрително поле“ означава всички 
повърхности на опаковката, които могат 
да бъдат прочетени от един зрителен 
ъгъл, който позволява бърз и лесен 
достъп до информацията върху етикета, 
като дава възможност на потребителите 
да прочетат тази информация, без да е 
необходимо обръщане на опаковката 
отпред и отзад;

к) „зрително поле“ означава всички 
повърхности на опаковката, които могат 
да бъдат прочетени от един зрителен 
ъгъл, който позволява бърз и лесен 
достъп до информацията върху етикета, 
като дава възможност на потребителите 
да прочетат тази информация;

Or. de

Обосновка

Частично лингвистична корекция с цел привеждане на терминологията [в немската 
версия] в съответствие с използваната досега в Директивата за етикетирането 
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2000/13/EО. Освен това, изключването на необходимостта от обръщане на 
опаковката противоречи на сегашното правно положение, а също така и на 
потенциалната възможност за посочване на информация на други части на 
опаковката, и следователно следва да бъде напълно заличено.

Изменение 225
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „юридическо наименование“ 
означава наименованието на храна, 
установено в приложимите 
общностни разпоредби или, при липса 
на общностни разпоредби, 
наименованието, предвидено в 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
приложими в държавите-членки, в 
които храната се продава за крайна 
употреба или заведения за 
обществено хранене;

заличава се

Or. de

Обосновка

Значението на определението в член 2, параграф 2, буква л) е неясно. На немски език 
терминът 'rechtmässige Bezeichnung' означава наименование, което не нарушава 
правните норми. Следователно би било по-добре да продължим да използваме 
термина "предвидени от законодателството наименования". Но тези наименования 
трябва да бъдат дефинирани (плеоназъм). Предлага се определенията да се предвидят 
във връзка с член 18.
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Изменение 226
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „обичайно наименование“ означава 
наименованието, което е прието като 
наименование на храната без 
необходимост от допълнително 
обяснение за потребителите в 
държавите-членки, в които се продава;

м) „обичайно търговско наименование“ 
означава наименованието, което е 
прието като наименование на храната 
без необходимост от допълнително 
обяснение за потребителите в 
държавите-членки, в които се продава;

Or. de

Обосновка

Терминологията, използвана в немската [и българската] версия на Директива 
2000/13/ЕО (Директива относно етикетирането) следва да се запази (вж. член 5, 
буква а)).  

Изменение 227
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „основна/и съставка/и“ означава 
главните и/или характеризиращи 
съставки на дадена храна;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като се противопоставяме на опитите на Комисията да прибавя нови елементи 
към съществуващата разпоредба относно етикетирането за произход, няма нужда 
от определения за основна, главна и характеризираща хранителна съставка, досега 
неизползвани в контекста на законодателството в областта на храните.  След като 
постоянно се застъпвахме за опростяването, ние се противопоставяме на 
създаването на нови термини и понятия без видима полза. 
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Тези критерии нямат практическа стойност.  Те се намират в смущаващо 
несъответствие с определенията на QUID.  Съотношението от 50% няма същото 
практическо значение за всички храни. 

Изменение 228
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „основна/и съставка/и“ означава 
главните и/или характеризиращи 
съставки на дадена храна;

заличава се

Or. de

Обосновка

Това определение не е необходимо, тъй като терминът не се използва никъде другаде в 
регламента. Следователно то следва да бъде заличено.

Изменение 229
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „главна/и съставка/и“ означава 
съставката в дадена храна, която 
представлява повече от 50% от тази 
храна;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като се противопоставяме на опитите на Комисията да прибавя нови елементи 
към съществуващата разпоредба относно етикетирането за произход, няма нужда 
от определения за основна, главна и характеризираща хранителна съставка, досега 
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неизползвани в контекста на законодателството в областта на храните.  След като 
постоянно се застъпвахме за опростяването, ние се противопоставяме на 
създаването на нови термини и понятия без видима полза. 

Тези критерии нямат практическа стойност.  Те се намират в смущаващо 
несъответствие с определенията на QUID.  Съотношението от 50% няма същото 
практическо значение за всички храни. 

Изменение 230
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „главна/и съставка/и“ означава 
съставката в дадена храна, която 
представлява повече от 50% от тази 
храна; 

заличава се

Or. de

Обосновка

Това определение не е необходимо, тъй като терминът не се използва никъде другаде в 
регламента. Следователно то следва да бъде заличено.

Изменение 231
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „характеризираща/и съставка/и“ 
означава всяка съставка от дадена 
храна, която обикновено се свързва от 
потребителя с името на храната и за 
която, в повечето случаи, се изисква 
посочване на количествата;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Тъй като се противопоставяме на опитите на Комисията да прибавя нови елементи 
към съществуващата разпоредба относно етикетирането за произход, няма нужда 
от определения за основна, главна и характеризираща хранителна съставка, досега 
неизползвани в контекста на законодателството в областта на храните.  След като 
постоянно се застъпвахме за опростяването, ние се противопоставяме на 
създаването на нови термини и понятия без видима полза. 

Тези критерии нямат практическа стойност.  Те се намират в смущаващо 
несъответствие с определенията на QUID.  Съотношението от 50% няма същото 
практическо значение за всички храни. 

Изменение 232
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „характеризираща/и съставка/и“ 
означава всяка съставка от дадена 
храна, която обикновено се свързва от 
потребителя с името на храната и за 
която, в повечето случаи, се изисква 
посочване на количествата;

заличава се

Or. de

Обосновка

Това определение не е необходимо, тъй като терминът не се използва никъде другаде в 
регламента. Следователно то следва да бъде заличено.

Изменение 233
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква т

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „срок на минимална трайност на т) „срок на минимална трайност на 
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храната“ означава срокът, в който 
храната запазва специфичните си 
свойства при подходящо съхранение;

храната“ означава срокът, в който 
храната запазва специфичните си 
свойства при подходящо съхранение и 
след изтичането на който продуктът 
не може да бъде пускан на пазара;

Or. es

Обосновка

Целесъобразно е да се уточни определението, като се включи позоваване на 
възможността за пускане на продукта на пазара. 

Изменение 234
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква т а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(та) "дата на производство" означава 
датата, на която продуктът е 
произведен и евентуално опакован и 
дълбоко замразен.

Or. de

Обосновка

Определението е необходимо във връзка с член 25.

Изменение 235
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква у)

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „най-добри практики“ означава 
стандарти, схеми, инициативи или 
други дейности, подкрепени от 

заличава се
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компетентните органи, отличени 
благодарение на опита и 
изследванията като най-ефективни 
за мнозинството от потребителите 
и смятани за примери за подражание 
от останалите.

Or. de

Обосновка

Заличаване във връзка с заличаването на глави 6 и 7.

Изменение 236
John Bowis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква у а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

уа) "графични форми или символи" 
означава ясно визуално изражение или 
представяне на цялостното или 
специфично хранително съдържание 
на даден продукт във формат, който 
може да включва цифри, таблици или 
цветно кодиране.

Or. en

Изменение 237
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква у а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

уа) „дата на производство“ означава 
датата, на която храната се 
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превръща в описания продукт. 

Or. en

Обосновка

С цел да се подобри информираността на потребителя, следва да има определение за 
дата на производство.  Предложеното определение е идентично с определението в 
Codex (CODEX STAN 1-1985).

Изменение 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква у а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

уа) "обработка" означава процесът на 
превръщане на една (или повече) 
селскостопанска суровина(и) в 
завършен продукт.

Or. en

Изменение 239
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква у а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

уа) "местен или селскостопански 
пазар" означава пазар, на който 
селскостопански производители, 
растениевъди или местни 
производители на храни продават 
тяхната продукция или местна 
продукция директно на 
потребителите. 
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Or. en

Обосновка

Изменението дава възможност за гъвкавост при прилагане на разпоредбите за 
етикетирането на храните на местните и селскостопански пазари.

Изменение 240
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква у а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

уа) "главно зрително поле" означава 
"лицевата страна на опаковката".

Or. en

Обосновка

Поясняване на "главно зрително поле"

Изменение 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия регламент 
страната на произход на дадена храна 
ще се отнася до произхода на храна, 
както е определено в съответствие с 
членове от 23 до 26 от Регламент (ЕИО) 
№2913/92 на Съвета.

3. За целите на настоящия регламент 
страната на произход на дадена храна 
ще се отнася до произхода на храна, 
както е определено в съответствие с 
членове от 23 до 26 от Регламент (ЕИО) 
№2913/92 на Съвета.

За месото и храните, съдържащи 
месо, произходът на храната или на 
съответната съставка се определя 
като страната, в която животното 
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е родено, отгледано през по-голямата 
част от живота си и заклано. Ако 
тези места се различават, при 
определяне на "страна на произход" 
трябва да се посочат и трите места.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до месото, не е целесъобразно да се посочва само едно място на 
произход, ако то е различно за раждането, отглеждането и клането на животните. 
Проучвания показват, че местата, където животните са родени, отгледани и където 
е извършено клането им, имат сериозно значение за потребителите.

Изменение 242
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предоставянето на информация за 
храните цели високо равнище на защита 
на здравето и интересите на 
потребителите, като предоставя основа 
за информиран избор на крайните 
потребители и безопасно използване на 
храни, по-специално по отношение на 
здраве, икономика, околна среда, 
социални и етични съображения.

1. Предоставянето на информация за 
храните цели високо равнище на защита 
на здравето и интересите на 
потребителите, като предоставя основа 
за информиран избор на крайните 
потребители и безопасно използване на 
храни, по-специално по отношение на 
здраве, икономика, околна среда, 
социални и етични съображения, както 
и съображения относно 
благосъстоянието на животните.

Or. en
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Изменение 243
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предоставянето на информация за 
храните цели високо равнище на защита 
на здравето и интересите на 
потребителите, като предоставя основа 
за информиран избор на крайните 
потребители и безопасно използване на 
храни, по-специално по отношение на 
здраве, икономика, околна среда, 
социални и етични съображения.

1. Предоставянето на информация за 
храните цели високо равнище на защита 
на здравето и интересите на 
потребителите, като предоставя основа 
за информиран избор на крайните 
потребители и безопасно използване на 
храни.

Or. en

Обосновка

Целта на Комисията е свеждането на задължителните изисквания за етикетиране 
до най-съществените елементи, необходими за информирания избор на 
потребителите, безопасната употреба и боравене с продукта.  Етичните, социални, 
екологични и икономически съображения в този член не са достатъчно ясно 
дефинирани за постигането на тази цел.

Изменение 244
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Законодателството в областта на 
информацията за храните цели 
постигане на свободно движение в 
Общността на законно произведени и 
търгувани храни, като се отчита по 
целесъобразност необходимостта от 
защита на законните интереси на 
производителите и се насърчава 
производството на качествени храни.

2. Законодателството в областта на 
информацията за храните цели 
постигане на свободно движение в 
Общността на законно произведени и 
търгувани храни. 
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Or. de

Обосновка

Втората част от изречението не въвежда никакво правило. Следователно тя трябва 
да бъде заличена от регламента по технически правни причини и ако изобщо бъде 
включена, то това да бъде под формата на съображение. Не е ясно кога и как трябва 
да се насърчават или отчитат интересите на производителите и качеството на 
"качествените храни".

Изменение 245
Péter Olajos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, следва да 
се разгледа необходимостта от преходен 
период след влизане в сила на новите 
изисквания, като през този период могат 
да бъдат пускани на пазара храни с 
етикети, които не съответстват на 
новите изисквания, а наличните 
количества от такива храни, пуснати на 
пазара преди изтичане на преходния 
период, да могат да се продават до 
изчерпването им.

Когато в законодателството в областта 
на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, следва да 
се разгледа необходимостта от преходен 
период след влизане в сила на новите 
изисквания, като през този период могат 
да бъдат пускани на пазара храни с 
етикети, които не съответстват на 
новите изисквания, а наличните 
количества от такива храни, пуснати на 
пазара преди изтичане на преходния 
период, да могат да се продават до 
изчерпването им.

Новите правила за етикетиране на 
храните се въвеждат въз основа на 
единни дати за съответствие, 
определени от Комисията след 
консултиране с държавите-членки и 
заинтересованите страни.

Or. en

Обосновка

Широко споделена е нуждата да се следва договорен график за актуализиране на 
общите и специфични разпоредби относно етикетирането на храните. Стопанските 
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субекти в хранителната промишленост трябва да са подготвени за периодичното 
преразглеждане на техните опаковки и етикети, по каквито и да е правни причини. 
Фрагментирано въвеждане на новите правила, независимо от преходните периоди, 
има значително въздействие върху разходите за новите етикети, поръчките и 
управлението на наличните опаковки.

Изменение 246
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, следва да 
се разгледа необходимостта от
преходен период след влизане в сила на 
новите изисквания, като през този 
период могат да бъдат пускани на 
пазара храни с етикети, които не 
съответстват на новите изисквания, а 
наличните количества от такива храни, 
пуснати на пазара преди изтичане на 
преходния период, да могат да се 
продават до изчерпването им.

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, освен в 
случаите, когато тези изисквания се 
отнасят до защитата на човешкото 
здраве, се предоставя преходен период 
след влизане в сила на новите 
изисквания, като през този период могат 
да бъдат пускани на пазара храни с 
етикети, които не съответстват на 
новите изисквания, а наличните 
количества от такива храни, пуснати на 
пазара преди изтичане на преходния 
период, да могат да се продават до 
изчерпването им.

Or. en

Обосновка

За да се улесни правилното функциониране на вътрешния пазар, както и за да се 
сведат до минимум отпадъците от опаковки, нормално е предоставянето на преходен 
период при въвеждането на нови изисквания за етикетиране, освен ако не става дума 
за непосредствена опасност за потребителите, в който случай въвеждането на 
такъв период може да не е уместно. 
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Изменение 247
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, следва да 
се разгледа необходимостта от
преходен период след влизане в сила на 
новите изисквания, като през този 
период могат да бъдат пускани на 
пазара храни с етикети, които не 
съответстват на новите изисквания, а 
наличните количества от такива храни, 
пуснати на пазара преди изтичане на 
преходния период, да могат да се 
продават до изчерпването им.

3. Когато в законодателството в 
областта на информацията за храните се 
установяват нови изисквания, следва да 
се предвидят подходящи преходни 
периоди от най-малко 3 години след 
влизане в сила на новите изисквания, 
като през тези периоди могат да бъдат 
пускани на пазара храни с етикети, 
които не съответстват на новите 
изисквания. При това се взема 
предвид, че наличните количества от 
такива храни, пуснати на пазара преди 
изтичане на преходния период могат да 
се продават до изчерпването им, но не 
по-късно от три години след 
влизането в сила на новите 
разпоредби. Същото важи и за 
наличните количества етикети, с 
които стопанските субекти в 
хранителната промишленост 
разполагат преди влизането в сила на 
новите разпоредби.

Or. de

Обосновка

За да се гарантират приложими на практика преходни периоди, особено за МСП, 
следва да бъдат въведени подходящи преходни периоди (от най-малко три години).  
При определяне на преходния период е важно да се предвиди избягване на 
значителните разходи, свързани с инвестиране в отпечатването и разработването на 
опаковъчните материали, както и за скъпо струващо унищожаване на запаси от 
етикети.
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Изменение 248
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се изисква задължителна 
информация за храните по закона за 
предоставяне на информация за 
храните, това изискване следва да се 
отнася до информация, попадаща в 
една от следните категории:

заличава се

а) информация за идентичността и 
състава, свойствата или други 
характеристики на храните;
б) информация за защитата на 
здравето на потребителите и 
безопасната употреба на даден вид 
храни. По-специално, това следва да 
се отнася до информация за:
(i) съставни характеристики, които 
могат да бъдат вредни за здравето на 
определена група потребители;
(ii) трайност, съхранение и безопасна 
употреба;
(iii) въздействие върху здравето, 
включително рискове и последици, 
отнасящи се до вредни или опасни 
съставки на храните;
в) информация относно 
характеристиките на хранителните 
стойности, така че на 
потребителите, включително тези 
със специални изисквания по 
отношение на хранителния режим, 
да се даде възможност за информиран 
избор.
2. При разглеждане на 
необходимостта от задължителна 
информация за храните следва да се 
отчита широко разпространената 
необходимост на част от 
мнозинството от потребителите по 
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отношение на определена 
информация, на която те отдават 
значителна стойност, или на всички 
общоприети ползи за потребителите 
с оглед на това да им се даде 
възможност за информиран избор.

Or. de

Обосновка

Принципите, свързани със задължителната информация за храните са адресирани не 
към стопанските субекти, които трябва да се съобразяват с настоящия регламент, а 
към законодателите. Следователно тяхното значение е неясно. Ето защо 
разпоредбите следва да бъдат заличени, или най-много включени в съображенията.

Изменение 249
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – точка (iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) въздействие върху здравето, 
включително рискове и последици, 
отнасящи се до вредни или опасни 
съставки на храните;

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно член 14 от Регламент 178/2002 храната трябва да бъде безопасна за 
употреба.  Целта на етикетирането е да предоставя информация за храната, а не за 
поведението на потребителя. 
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Изменение 250
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) въздействие върху здравето, 
включително рискове и последици, 
отнасящи се до вредни или опасни 
съставки на храните;

iii) (Не се отнася до българския текст.)

Or. hu

Обосновка

Като се има предвид, че пряката цел на предложението на Комисията не е 
опазването на здравето на потребителите посредством предупредителни надписи, 
считам, че е важно да се подчертае, че е от първостепенно значение да се гарантира 
на потребителите възможността да направят здравословен избор.

Изменение 251
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация относно 
характеристиките на хранителните 
стойности, така че на потребителите, 
включително тези със специални 
изисквания по отношение на 
хранителния режим, да се даде 
възможност за информиран избор.

в) информация относно 
характеристиките на хранителните 
стойности, така че на потребителите, 
включително тези със специални 
изисквания по отношение на 
хранителния режим, да се даде 
възможност за информиран в 
достатъчна степен избор.

Or. hu

Обосновка

Изброяването на характеристиките на хранителните стойности за всеки отделен 
артикул само по себе си не е достатъчно, за да даде възможност на средния 
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потребител да направи разумен избор на хранителни продукти. 

Изменение 252
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в а – в б – в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) обяснителна информация 
относно продуктите, посочени в член 
33, параграф 2а, за да се позволи на 
потребителите да направят 
информиран избор;
(вб) информация относно произхода 
на хранителните продукти;
(вв) информация относно 
производството и обработката на 
хранителните продукти.

Or. en

Изменение 253
Jan Březina

Предложение за регламент
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Новите правила за етикетиране на 
храните се въвеждат въз основа на 
единни дати за съответствие в 
рамките на двугодишен цикъл, което 
позволява правилно адаптиране към 
новите изисквания за етикетиране, 
освен в случаи, когато 
информационните изисквания имат 
последици за безопасността.

Or. en
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Обосновка

Това допълнение има за цел да внесе правна сигурност за стопанските субекти в 
хранителната промишленост, както и правилно адаптиране към новите изисквания за 
етикетиране. С цел да се намали икономическото въздействие на промени в 
етикетирането върху стопанските субекти в хранителната промишленост, особено 
върху МСП, и да станат те по-ефективни, новите правила за етикетирането се 
въвеждат въз основа на единни дати за съответствие.  Спешни случаи с последици за 
безопасността трябва да се изключат от този принцип. 

Изменение 254
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) по отношение на характеристиките 
на храните, и по-специално по 
отношение на техните природа, 
естество, свойства, състав, количество, 
трайност, страна на произход или 
място на произход, метод на изработка 
или производство;

(а) по отношение на характеристиките 
на храните, и по-специално по 
отношение на техните природа, 
естество, свойства, състав, количество, 
трайност, източник или произход, 
метод на изработка или производство;

Or. en

Обосновка

Член 2, параграф 1, буква а)(i) от Директива 2000/13/ЕО определя ясно и практично 
правило за етикетирането за произход. Индустрията е запозната с тази разпоредба 
и нейното прилагане, което не създава никакви проблеми. Разграничението между 
страна на произход и място на произход отпадна и на равнище CODEX. Този подход 
следва да бъде запазен в правото на ЕС, както е предвидено в Директива 2000/13/ЕО.
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Изменение 255
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) като изрично се рекламира 
значително намалено съдържание на 
захар и/или мазнини, докато 
същевременно не е съответно 
намалено енергийното съдържание 
(килоджаула или килокалории), освен 
когато намалението прави продукта 
по-здравословен;

Or. de

Обосновка

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers.
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

Изменение 256
John Bowis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) чрез графично представяне, което 
подвежда потребителя относно 
истинския характер или произход на 
храните.

Or. en
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Обосновка

Не се използват образи и графики, които умишлено подвеждат потребителите 
относно истинския произход на даден продукт.

Изменение 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) чрез поставяне на образи, които 
предполагат, че храната е направена 
от определени съставки, а тя не е.

Or. en

Обосновка

Например, ванилово кисело мляко с ванилов аромат, произтичащ от изкуствени 
ароматизанти, не следва да има образа на ванилия на опаковката си.

Изменение 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 - буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вб) чрез намекване, че вкусът на 
храната идва от естествени 
съставки, когато той идва основно от 
ароматизанти. 

Or. en

Обосновка

Например, ако на продукта пише "ванилия", произходът на вкуса трябва да е истинска 
ванилия.
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Изменение 259
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията, посочена в член 49, 
параграф 1 може да изготви 
неизчерпателен списък на 
твърденията и думите, чиято 
употреба по смисъла на параграф 1 се 
забранява или ограничава във всички 
случаи. 

Or. en

Обосновка

Предлаганото изменение цели запазване на действащата разпоредба в 
законодателството на ЕС по отношение на храните (Директива 2000/13), която 
изисква държавите-членки да действат съвместно при необходимост от въвеждане 
на ограничения върху използването на някои твърдения и думи на етикетите. При 
отсъствието на подобна разпоредба отделните държави биха могли да 
законодателстват сами и определенията лесно биха се различавали от една държава-
членка в друга, и следователно биха създали пречки за търговията на вътрешния 
пазар.

Изменение 260
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Не по-късно от три години от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент, Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
наличните доказателства за 
свойствата на натурални минерални 
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води, които предпазват от или 
лекуват човешки болести.

Or. en

Обосновка

Доколкото знаем няма убедителни доказателства, демонстриращи че натурални 
минерални води има свойството да предпазват от или лекуват човешки болести. 
Европейската комисия следва да изследва дали са налице достатъчни доказателства, 
за да се оправдаят твърденията за натурални минерални води.

Изменение 261
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Най-късно три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията представя на 
Европейския парламент и Съвета 
доклад, доказващ специалните 
свойства на натуралните минерални 
води по отношение на 
профилактиката и лечението на 
човешки болести, 

Or. fr

Обосновка

Доколкото е известно, не съществуват неоспорими доказателства за това; поради 
тази причина Комисията трябва да представи доказателства за тези свойства, за да 
бъде обосновано използването на такива здравни претенции.
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Изменение 262
Jan Březina

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат параграфи 3 и 4, 
стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират съответствието с 
изискванията на законодателството в 
областта на информацията за храните, 
приложими към техните дейности, и 
следят за спазването на тези 
изисквания.

1. Съгласно по-специфичните 
разпоредби на параграф 3, стопанските 
субекти в хранителната промишленост в 
рамките на контролираните от тях 
дейности гарантират и проверяват
съответствието на информацията за 
храните с изискванията на 
законодателството в областта на 
информацията за храните, приложими 
към техните съответни дейности, и по-
специално наличието и точността 
на информацията за храните, когато 
за първи път пускат дадена храна на 
общностния пазар.

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето.

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето.

3. Стопанските субекти в 
хранителната промишленост, които 
пускат за първи път на пазара храна, 
предназначена за доставяне на краен 
потребител или заведения за 
обществено хранене, гарантират 
наличието и точността на 
информацията за храните в 
съответствие с приложимото 
законодателство в областта на 
информацията за храните.
4. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които отговарят за 
търговия на дребно или дистрибуторски 
дейности, които не засягат 

3. Без да се засяга член 19 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, 
стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които отговарят за 



AM\765208BG.doc 93/126 PE416.699v02-00

BG

информацията за храните, полагат 
дължимата грижа, в рамките на 
съответните им дейности, за да 
гарантират наличието на 
приложимите изисквания относно 
информацията за храните, по-
специално като не доставят храна, за 
която знаят или предполагат, че не 
отговаря на изискванията, въз основа 
на информацията, с която 
разполагат в качеството си на 
търговци.

търговия на дребно или дистрибуторски 
дейности, които не засягат 
информацията за храните, действат 
своевременно, когато бъдат 
уведомени или когато узнаят, в 
рамките на техните съответни 
дейности, за липсата или 
неточността върху етикета на 
задължителните данни, предвидени в 
член 9, параграф 1."

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до в) и е) на 
крайния потребител.

4. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до в) и е) на 
крайния потребител.

6. В следните случаи стопанските 
субекти в хранителната промишленост в 
рамките на контролираните от тях 
дейности гарантират, че 
задължителните данни, изисквани 
съгласно член 9, са поставени на 
външната опаковка, в която продуктът 
се представя за пускане на пазара, или в 
търговските документи, отнасящи се до 
храните, когато може да се гарантира, че 
тези документи съпровождат храните, за 
които се отнасят, или са били изпратени 
преди или едновременно с доставката:

5. В следните случаи стопанските 
субекти в хранителната промишленост в 
рамките на контролираните от тях 
дейности гарантират, че 
задължителните данни, изисквани 
съгласно член 9, са поставени на 
външната опаковка, в която продуктът 
се представя за пускане на пазара, или в 
търговските документи, отнасящи се до 
храните, когато може да се гарантира, че 
тези документи съпровождат храните, за 
които се отнасят, или са били изпратени 
преди или едновременно с доставката:

(а) когато предварително опакованата 
храна е предназначена за крайна 
употреба, но се търгува на етап, който 
предхожда продажбата на краен 
потребител, и когато на този етап не се 
включва продажба на заведение за 
обществено хранене;

(а) когато предварително опакованата 
храна е предназначена за крайна 
употреба, но се търгува на етап, който 
предхожда продажбата на краен 
потребител, и когато на този етап не се 
включва продажба на заведение за 
обществено хранене;

(б) когато предварително опакованата 
храна е предназначена за снабдяване на 
заведения за обществено хранене за 

(б) когато предварително опакованата 
храна е предназначена за снабдяване на 
заведения за обществено хранене за 
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приготвяне, преработка, разфасоване 
или транжиране.

приготвяне, преработка, разфасоване 
или транжиране.

Независимо от алинея 1, стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
гарантират, че данните, посочени в член 
9, параграф 1, букви a), е) и з), се 
намират и на външната опаковка, в 
която храната е представена за 
търгуване.

Независимо от алинея 1, стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
гарантират, че данните, посочени в член 
9, параграф 1, букви a), е) и з), се 
намират и на външната опаковка, в 
която храната е представена за 
търгуване.

Or. en

Обосновка

а) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002 

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation.  In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Изменение 263
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
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потребителя, по-специално по 
отношение на здравето.

потребителя, по-специално по 
отношение на здравето, както и на 
неговата способност за информиран 
избор.

Or. en

Обосновка

Допълнението пояснява изискването, наложено на стопанските субекти в хранителната 
промишленост.

Изменение 264
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето. 

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето, както и на 
неговата способност за информиран в 
достатъчна степен избор.

Or. fr

Обосновка

Тази добавка пояснява изискванията за защита и информиране на потребителя.



PE416.699v02-00 96/126 AM\765208BG.doc

BG

Изменение 265
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето.

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето, както и на 
неговата способност за информиран 
избор.

Or. en

Обосновка

Допълнението пояснява изискването, наложено на стопанските субекти в 
хранителната промишленост.

Изменение 266
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 

2. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности не 
могат да променят информацията, 
съпровождаща дадена храна, ако тази 
промяна би довела до подвеждане на 
крайния потребител или по друг начин 
би намалила равнището на защита на 
потребителя, по-специално по 
отношение на здравето, както и на 
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отношение на здравето. неговата способност за информиран 
избор.

Or. en

Обосновка

Поясняване.

Изменение 267
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които пускат за първи 
път на пазара храна, предназначена за 
доставяне на краен потребител или 
заведения за обществено хранене, 
гарантират наличието и точността на 
информацията за храните в 
съответствие с приложимото 
законодателство в областта на 
информацията за храните.

3. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост, които пускат на пазара 
храна, предназначена за доставяне на 
краен потребител или заведения за 
обществено хранене, гарантират 
наличието и точността на информацията 
за храните в съответствие с 
приложимото законодателство в 
областта на информацията за храните. 

Or. es

Обосновка

Целта на изменението е да се гарантира, че стопанските субекти в хранителната 
промишленост не се освобождават от отговорност..

Изменение 268
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Стопанските субекти в хранителната 4. Ако стопанските субекти в 
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промишленост, които отговарят за 
търговия на дребно или дистрибуторски 
дейности, които не засягат 
информацията за храните, полагат 
дължимата грижа, в рамките на 
съответните им дейности, за да 
гарантират наличието на 
приложимите изисквания относно 
информацията за храните, по-
специално като не доставят храна, за 
която знаят или предполагат, че не 
отговаря на изискванията, въз основа 
на информацията, с която 
разполагат в качеството си на 
търговци.

хранителната промишленост, които 
отговарят за търговия на дребно или 
дистрибуторски дейности, които не 
засягат информацията за храните, 
полагайки дължимата грижа, в рамките 
на съответните им дейности, разберат, 
че даден хранителен продукт не 
отговаря на разпоредбите на 
настоящия регламент, те реагират 
незабавно и в необходимата степен;

Or. de

Изменение 269
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Стопанските субекти в 
хранителната промишленост, които 
отговарят за търговия на дребно или 
дистрибуторски дейности, които не 
засягат информацията за храните, не 
изменят информацията за храните 
на опаковката или на прикачения към 
нея етикет.

Or. en

Обосновка

С цел защита на потребителите.
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Изменение 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до в) и е) на 
крайния потребител.

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1 на крайния потребител.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на всички данни по член 9, параграф 1 е от основно значение, за да 
може стопанският субект, получаващ храната да борави с нея по правилен начин 
(напр. съхранение и т.н.) и да предаде информацията на потребителя. Освен това, 
тази разпоредба е необходима за спазване на изискванията за проследяемост.

Изменение 271
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
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параграф 1, букви a) до в) и е) на 
крайния потребител.

параграф 1, букви a) до г), е) и и) на 
крайния потребител.

Or. en

Обосновка

Информацията, изисквана от букви г) и и) е необходима, за да се даде възможност на 
стопанския субект, който доставя храните на крайния потребител, да предостави на 
крайния потребител задължителната информация за храните, посочена в член 9, 
параграф 1.

Изменение 272
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до в) и е) на 
крайния потребител.

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до г), е) и ж) на 
крайния потребител.

Or. en

Изменение 273
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
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контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до в) и е) на 
крайния потребител.

контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до г), е) и и) на 
крайния потребител.

Or. fr

Обосновка

С това изменение се разширява броят на задължителните информации относно 
храните.

Изменение 274
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до в) и е) на 
крайния потребител.

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до г), е) и и) на 
крайния потребител.

Or. en

Обосновка

За да може член 8 да съответства на предложените промени в член 9.
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Изменение 275
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Стопанските субекти в хранителната 
промишленост в рамките на 
контролираните от тях дейности 
гарантират, че информацията, отнасяща 
се до неопакованите храни, се предава 
на търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по целесъобразност 
за предоставяне на задължителна 
информация за храните по член 9, 
параграф 1, букви a) до в) и е) на 
крайния потребител.

5. Стопанските субекти в 
хранителната промишленост в 
рамките на контролираните от тях 
дейности гарантират, че 
информацията, отнасяща се до 
неопакованите храни, се предава на 
търговеца, който получава храната с 
оглед възможността по 
целесъобразност за предоставяне 
на задължителна информация за 
храните по член 9, параграф 1, 
букви a) до в) и е), както и и) на 
крайния потребител.

Or. en

Изменение 276
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 6 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от алинея 1, стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
гарантират, че данните, посочени в член 
9, параграф 1, букви a), е) и з), се 
намират и на външната опаковка, в 
която храната е представена за 
търгуване.

Независимо от алинея 1, стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
гарантират, че данните, посочени в член 
9, параграф 1, букви a), е), ж) и з), се 
намират и на външната опаковка, в 
която храната е представена за 
търгуване.

Or. en

Обосновка

Осигуряването на специални условия на съхраняване, както например температура 
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или влажност, е необходимо за спазването на срока на минимална трайност или срока 
на годност. Тази информация следва да бъде предоставена на външната опаковка. 

Изменение 277
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Стопанските субекти от сектора 
на ресторантьорството, както и 
всички, които предоставят 
хранителни продукти, информират 
потребителите, когато 
предназначеният за консумация 
продукт е генетично модифициран 
и/или съдържа производни или 
вещества, които могат да бъдат 
класифицирани като генетично 
модифицирани организми (ГМО) по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 
1830/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 септември 2003 
година относно проследяването и 
етикирането на генетично 
модифицирани организми и 
проследяването на храни и фуражи 
от генетично модифицирани 
продукти и за изменение на 
Директива 2001/18/ЕО1.
1 ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр.23.

Or. it

Обосновка

С оглед на предоставяне на по-широка защита на потребителите и гарантиране на 
правото им на информация, за да им се даде възможност за информиран избор по 
отношение на храните, които консумират. 
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Изменение 278
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. От стопанските субекти от 
сектора на ресторантьорството се 
изисква също така да информират 
потребителите във всички случаи, в 
които предназначеният за 
консумация продукт или част от него 
е приготвен от замразени или дълбоко 
замразени съставки. 

Or. it

Обосновка

С оглед на предоставяне на по-широка защита на потребителите и гарантиране на 
правото им на информация, за да им се даде възможност за информиран избор по 
отношение на храните, които консумират. 

Изменение 279
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. Считано от 1 януари 2010 г. 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1760/2000 на Европейския парламент 
и на Съвета от 17 юли 2000 година за 
създаване на система за 
идентификация и регистрация на 
едър рогат добитък и относно 
етикетирането на говеждо месо и 
продукти от говеждо месо и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 820/971

на Съвета се прилагат за всички 
видове месо и продукти на месна 
основа, произведени от сектора на 
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животновъдството. 
1ОВ L 204, 11.08.2000 г., стр.1.

Or. it

Обосновка

С оглед предоставяне на потребителите на изчерпателна информация, която не се 
ограничава до определени видове месо.

Изменение 280
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с членове от 10 до 34 
и съобразно изключенията, съдържащи 
се в настоящата глава, е задължително 
посочването на следните данни:

1. В съответствие с членове от 10 до 34 
и съобразно изключенията, съдържащи 
се в настоящата глава, е задължително 
посочването на следните данни:

а) наименование на храните; а) търговското наименование;
б) списък на съставките; б) списък на съставките;
в) съставки, изброени в приложение II, 
причиняващи алергии или 
непоносимост, както и веществата, 
извлечени от тях;

в) съставки, изброени в приложение II, 
причиняващи алергии или 
непоносимост, както и веществата, 
извлечени от тях;

г) количество на определени съставки 
или категории съставки;

г) количество на определени съставки 
или категории съставки;

д) нетно количество на храните; д) нетно количество на храните;

е) срок на минимална трайност или срок 
на годност;

е) срок на минимална трайност или, в 
случая с храните, които са 
бързоразвалящи се от 
микробиологична гледна точка, срок 
на годност;

ж) специални условия на съхраняване 
или условия на употреба;

ж) специални условия на съхраняване 
или условия на употреба;

з) наименование или търговско 
наименование и адрес на производителя 
или пакетиращото предприятие, или на 
продавача, установен на територията на 

з) наименование или търговско 
наименование и адрес на производителя 
или пакетиращото предприятие, или на 
продавача, установен на територията на 
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Общността; Общността;
и) страната на произход или мястото на 
произход в случаите, когато липсата на 
обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, ако 
информацията, която придружава 
храната, или етикетът като цяло 
предполагат, че храната произхожда 
от различна страна или място; в 
такива случаи обозначаването е в 
съответствие с правилата, 
определени в член 35, параграф 3 и 4, 
както и в съответствие с 
установените в съответствие с член 
35, параграф 5;

и) страната на произход или мястото на 
произход в случаите, когато липсата на 
обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на истинския 
произход;

й) инструкции за употреба, когато при 
липсата на такива инструкции би било 
невъзможно храната да се използва по 
подходящ начин;

й) инструкции за употреба, когато при 
липсата на такива инструкции би било 
невъзможно храната да се използва по 
подходящ начин;

к) по отношение на напитки, съдържащи 
повече от 1,2 обемни процента алкохол, 
действителното обемно съдържание на 
алкохол;

к) по отношение на напитки, съдържащи 
повече от 1,2 обемни процента алкохол, 
действителното обемно съдържание на 
алкохол;

л) обявяване на хранителните 
стойности

Or. de

Изменение 281
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) датата на производство;

Or. en
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Обосновка

С оглед постигането на целта на регламента за предоставяне на потребителя на 
подходящата информация относно храната, консумирана от него, за да може той да 
направи информиран избор, от особено значение е потребителят да бъде осведомен за 
датата на производство. 

Изменение 282
Niels Busk

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) при храни с животински произход 
– датата на производство;

Or. en

Обосновка

С оглед постигането на целта на регламента за предоставяне на потребителя на 
подходящата информация относно храната, консумирана от него, за да може той да 
направи информиран избор, от особено значение е потребителят да бъде осведомен за 
датата на производство. 

Изменение 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) наименование или търговско 
наименование и адрес на производителя 
или пакетиращото предприятие, или на 
продавача, установен на територията на
Общността;

з) наименование или търговско 
наименование, или регистрирана 
търговска марка и адрес на 
производителя, на пакетиращото 
предприятие и за продукти, 
произхождащи от трети страни, на
продавача, установен на територията на 
Общността;
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Or. en

Обосновка

В случай на частни етикети, използването на регистрирана търговска марка на 
производителя на храни, би намалило проблеми, свързани с конкуренцията и 
репутацията, тъй като ще предостави на производителите възможност да 
използват специфични търговски марки за частни етикети.  В действителност много 
дружества използват различни търговски марки за различните пазари. Във всеки 
случай, такава една търговска марка ще бъде изключителна собственост на 
производителя, който ще има възможност да инвестира в "популяризиране на 
марката" и да има търговско партньорство с търговците на дребно на по-сериозна 
основа.

Изменение 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или мястото на 
произход в случаите, когато липсата на 
обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, ако 
информацията, която придружава 
храната, или етикетът като цяло 
предполагат, че храната произхожда от 
различна страна или място; в такива 
случаи обозначаването е в съответствие 
с правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в съответствие с 
установените в съответствие с член 35, 
параграф 5;

и) страната на произход или 
мястото на произход на храни, 
състоящи се от една-единствена 
съставка, и за главната съставка и 
характеризиращата/ите съставка/и в 
хранителните продукти с много 
компоненти; страната на произход или 
мястото на произход в случаите, когато 
липсата на обозначаването им може да 
подведе потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, ако 
информацията, която придружава 
храната, или етикетът като цяло 
предполагат, че храната произхожда от 
различна страна или място; в такива 
случаи обозначаването е в съответствие 
с правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в съответствие с 
установените в съответствие с член 35, 
параграф 5;

Or. en
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Обосновка

Страната на произход / мястото на произход представлява много ценна информация 
за повечето потребители. Поради това тя следва задължително да се предостави за 
продуктите, състоящи се от една-единствена съставка, както и за главната 
съставка и характеризиращата/ите съставка/и в хранителните продукти с много 
компоненти.

Изменение 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или мястото на 
произход в случаите, когато липсата 
на обозначаването им може да 
подведе потребителя по отношение 
на истинската страна на произход 
или място на произход, и по-
специално, ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът 
като цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 
място; в такива случаи 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в 
съответствие с установените в 
съответствие с член 35, параграф 5;

и) страната на произход или  
мястото(местата) на произход на 
храни, състоящи се от една-
единствена съставка или страните 
на произход на двете главни съставки  
в хранителни продукти с много 
съставки; обозначаването е в 
съответствие с правилата, определени в 
член 14а; 

Or. en

Обосновка

В интерес на потребителите е да знаят къде е произведен продуктът, особено ако 
потребителите искат да намалят транспорта на храни.
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Изменение 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или 
мястото на произход в случаите, 
когато липсата на обозначаването 
им може да подведе потребителя по 
отношение на истинската страна на 
произход или място на произход, и по-
специално, ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът 
като цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 
място; в такива случаи 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в съответствие с 
установените в съответствие с член 35, 
параграф 5;

и) страната на произход на 
необработени селскостопански 
продукти и, за обработени продукти, 
мястото на култивиране или 
отглеждане на основната 
селскостопанска суровина, използвана 
при обработката. Обозначаването е в 
съответствие с правилата, определени в 
член 35, параграф 3 и 4, както и в 
съответствие с установените в 
съответствие с член 35, параграф 5;

Or. en

Обосновка

С оглед на прозрачността, потребителите трябва да знаят коя е страната на 
произход на храната. Основен елемент за това потребителят да може да направи 
информиран избор е да знае произхода на основната съставка, използвана в 
обработената храна.

Изменение 287
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или мястото на 
произход в случаите, когато липсата 
на обозначаването им може да 

и) страната на произход или мястото на 
произход;
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подведе потребителя по отношение 
на истинската страна на произход 
или място на произход, и по-
специално, ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът 
като цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 
място; в такива случаи 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в 
съответствие с установените в 
съответствие с член 35, параграф 5;

Or. hu

Обосновка

Трябва винаги да се обозначава страната на произход или на мястото на произход на 
продукта, тъй като поради увеличаващия се напоследък брой на скандали, свързани с 
хранителни продукти, това е от особено значение за потребителите. Следователно 
от първостепенно значение е посочването върху опаковката на произхода на 
продуктите да е задължително, а не да се прави на доброволен принцип. Тази 
информация може също така да насърчава инициативи за поощряване на купуването 
на местни (в този случай европейски) продукти, които вече са имали успех на други 
континенти и в някои европейски страни.

Изменение 288
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или мястото 
на произход в случаите, когато 
липсата на обозначаването им може 
да подведе потребителя по 
отношение на истинската страна на 
произход или място на произход, и по-
специално, ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът 
като цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 

и) мястото на произход или на 
производство в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в съответствие с 
установените в съответствие с член 35, 
параграф 5;
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място; в такива случаи 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в съответствие с 
установените в съответствие с член 35, 
параграф 5;

Or. de

Обосновка

Мястото на произход трябва винаги да бъде посочено.

Изменение 289
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или мястото 
на произход в случаите, когато липсата 
на обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на производство, и по-
специално, ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът 
като цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 
място; в такива случаи 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в 
съответствие с установените в 
съответствие с член 35, параграф 5;

и) мястото на произход или мястото на 
производство в случаите, когато 
липсата на обозначаването им може да 
подведе потребителя по отношение на 
истинския произход;

Or. de

Обосновка

Поясняване.
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Изменение 290
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или мястото 
на произход в случаите, когато липсата 
на обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, 
ако информацията, която 
придружава храната, или етикетът 
като цяло предполагат, че храната 
произхожда от различна страна или 
място; в такива случаи 
обозначаването е в съответствие с 
правилата, определени в член 35, 
параграф 3 и 4, както и в 
съответствие с установените в 
съответствие с член 35, параграф 5;

и) данни за страната на произход, 
когато липсата на тази информация
може да подведе потребителя по 
отношение на истинския произход на 
храните;

Or. en

Обосновка

За потребителя е важно да знае откъде идва продуктът. В някои случаи обаче, не 
винаги е възможно да се назове една страна на произход. Съществуващите правила 
във връзка с етикетирането за произход предвиждат доброволно обозначение на 
мястото на произход, освен ако липсата на това обозначение сериозно би подвела 
потребителя относно истинския произход на храните. Това следва да се запази и да не 
се променя, както е направено в член 35 от настоящия регламент. Затова, всички 
позовавания на този член следва да се заличат. 

Изменение 291
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или мястото на и) страната на произход или мястото на 
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произход в случаите, когато липсата на 
обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, ако 
информацията, която придружава 
храната, или етикетът като цяло 
предполагат, че храната произхожда от 
различна страна или място; в такива 
случаи обозначаването е в 
съответствие с правилата, 
определени в член 35, параграф 3 и 4, 
както и в съответствие с 
установените в съответствие с член 
35, параграф 5;

произход в случаите, когато липсата на 
обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, ако 
информацията, която придружава 
храната, или етикетът като цяло 
предполагат, че храната произхожда от 
различна страна или място; страната 
на произход или мястото на произход 
на храни, състоящи се от една-
единствена съставка и на главната 
съставка;

Or. en

Обосновка

Нарастващ брой потребители искат да знаят откъде произхожда храната им, 
затова обозначението на страната на произход или мястото на произход на храната 
следва да се изисква за всички продукти с една-единствена съставка, напр. агнешко, 
свинско, козе, пилешко, млечни продукти и ядки. Информацията за страната на 
произход или мястото на произход на храните следва да е налице за всички форми на 
хранителния продукт, независимо дали е пресен, замразен, консервиран или подложен 
на друга минимална обработка.

Изменение 292
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) страната на произход или мястото на 
произход в случаите, когато липсата на 
обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, ако 
информацията, която придружава 
храната, или етикетът като цяло 
предполагат, че храната произхожда от 

и) страната на произход или мястото на 
произход в случаите, когато липсата на 
обозначаването им може да подведе 
потребителя по отношение на 
истинската страна на произход или 
място на произход, и по-специално, ако 
информацията, която придружава 
храната, или етикетът като цяло 
предполагат, че храната произхожда от 
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различна страна или място; в такива 
случаи обозначаването е в 
съответствие с правилата, 
определени в член 35, параграф 3 и 4, 
както и в съответствие с 
установените в съответствие с член 
35, параграф 5;

различна страна или място; страната 
на произход или мястото на произход 
на храни, състоящи се от една-
единствена съставка, и за главната 
съставка и характеризиращата/ите 
съставка/и в хранителните продукти 
с много компоненти;

Or. en

Обосновка

Списъкът със задължителните данни е в основата на регламента. Затова формата 
на изразяване на тези данни не следва да се променя посредством процедурата по 
комитология, което е предназначена да изменя несъществени елементи. 

Изменение 293
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) обявяване на хранителните 
стойности

заличава се

Or. de

Обосновка

Съществуват възражения срещу въвеждането на общо изискване за обявяване на 
хранителните стойности.

Изменение 294
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) обявяване на хранителните л) етикетиране за хранителни 
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стойности стойности

Or. es

Обосновка

В приложение 1 на предложението „обявяване на хранителните стойности“ е 
синоним на „етикетиране за хранителни стойности“.  Целта на изменението е 
внасяне на  по-голяма яснота.

Amendment 295
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква л a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ла) партидата, към която 
принадлежи продуктът

Or. es

Обосновка

Задължителните данни следва също така да включват указание, чрез което може да 
се идентифицира партидата, към която принадлежи продуктът, тъй като това е 
абсолютно необходимо за гарантиране на проследимостта на продукта, позволяваща 
на потребителите да установят дали е имало предупреждение за опасност по 
отношение на закупения от тях продукт.

Изменение 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква л а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) степента (изразена в %), до която 
стопанският субект в хранителната 
промишленост, чието име е 
обозначено върху етикета, гарантира 
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липсата на следните практики във 
веригата за снабдяване на храната:

(1)детски труд, съгласно 
определението в член 2 от конвенция 
138 на МОТ;
(2)принудителен труд, съгласно 
определението в член 2 от конвенция 
29 на МОТ;
(3)дискриминация, съгласно 
определението в член 1 от конвенция 
111 на МОТ;
(4)нарушение на свободата на 
сдружаване, съгласно определението в 
член 2 от конвенция 87 на МОТ.

Or. en

Обосновка

За много потребители е от основно значение да знаят дали тяхната храна е 
произведена при условия като детски или принудителен труд, дискриминация или 
нарушение на правото на сдружаване. Затова производителите следва да са 
задължени да обозначават на етикета степента, до която могат да гарантират 
липсата на такива практики. Ако не може да се даде гаранция за липсата на такива 
практики, процентът следва да е 0.

Изменение 297
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа, освен ако 
клиентите бъдат информирани, по 
отношение на една или повече данни, 
под други форми на представяне, 
установени с мерките за прилагане, 
приети от Комисията. Мерките, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, 

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа. 
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се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 49, параграф 3.

Or. fr

Обосновка

Тъй като разпоредбите в параграф 1 от този член са задължителни, така че не 
могат да се нарушават с въвеждането на други форми на представяне. По-този 
начин се гарантира информирането на потребителя, като се вземат под внимание 
също така различните политики на ЕС и държавите-членки, по-специално в областта 
на наднорменото тегло, затлъстяването и проблеми, свързани с храненето.

Изменение 298
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа, освен ако 
клиентите бъдат информирани, по 
отношение на една или повече данни, 
под други форми на представяне, 
установени с мерките за прилагане, 
приети 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.

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа, освен ако 
клиентите бъдат информирани, по 
отношение на една или повече данни, 
под други форми на представяне, 
установени с мерките за прилагане, 
приети 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. Настоящият параграф 
се прилага, без да се засяга член 34, 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

Обявяването на хранителните стойности, предвидено в член 34 (така както е 
формулирано съгласно изменението на член 34) в графична форма, изисква пояснение 
на член 9 параграф 2 в смисъл, че изискването на член 9, параграф 2 за представяне на 
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информация под формата на думи и цифри не засяга параграф 34. 

Изменение 299
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа, освен ако 
клиентите бъдат информирани, по 
отношение на една или повече данни, 
под други форми на представяне, 
установени с мерките за прилагане, 
приети 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.

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа.

Or. en

Обосновка

Списъкът със задължителните данни е в основата на регламента. Затова формата 
на изразяване на тези данни не следва да се променя посредством процедурата по 
комитология, което е предназначена да изменя несъществени елементи.

Изменение 300
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа, освен ако 
клиентите бъдат информирани, по 
отношение на една или повече данни, 

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи, цифри и цветно 
кодиране, освен ако клиентите бъдат 
информирани, по отношение на една 
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под други форми на представяне, 
установени с мерките за прилагане, 
приети 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.

или повече данни, под други форми на 
представяне, установени с мерките за 
прилагане, приети 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

Поясняване на "главно зрително поле"

Изменение 301
John Bowis

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа, освен ако 
клиентите бъдат информирани, по 
отношение на една или повече данни, 
под други форми на представяне, 
установени с мерките за прилагане, 
приети 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.

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа.

Or. en

Обосновка

Списъкът със задължителните данни е в основата на регламента. Затова формата 
на изразяване на тези данни не следва да се променя посредством процедурата по 
комитология, което е предназначена да изменя несъществени елементи.  
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Изменение 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи и числа, освен ако 
клиентите бъдат информирани, по 
отношение на една или повече данни, 
под други форми на представяне, 
установени с мерките за прилагане, 
приети 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.

2. Данните, посочени в параграф 1, се 
обозначават с думи или числа.

Or. en

Обосновка

Списъкът със задължителните данни е в основата на регламента. Затова формата 
на изразяване на тези данни не следва да се променя посредством процедурата по 
комитология, което е предназначена да изменя несъществени елементи.

Изменение 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изменя списъка 
със задължителните данни, посочени 
в параграф 1. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 

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

Or. en

Обосновка

Списъкът със задължителните данни е в основата на регламента. Затова 
задължителното обозначаване на тези данни не следва да се променя посредством 
процедурата по комитология, което е предназначена да изменя несъществени 
елементи.

Изменение 304
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изменя списъка 
със задължителните данни, посочени 
в параграф 1. 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

Измененията на свързаните със задължителното етикетиране елементи не са 
"несъществени елементи" на регламента, които биха могли да бъдат договорени чрез 
процедура на комитология. 
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Изменение 305
John Bowis

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изменя списъка 
със задължителните данни, посочени 
в параграф 1. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Списъкът със задължителните данни е в основата на регламента. Затова 
задължителното обозначаване на тези данни не следва да се променя посредством 
процедурата по комитология, което е предназначена да изменя несъществени 
елементи.

Изменение 306
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изменя списъка 
със задължителните данни, посочени 
в параграф 1. 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
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Or. fr

Обосновка

Изменение в съответствие с изменението на съображение 23.

Изменение 307
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изменя списъка 
със задължителните данни, посочени 
в параграф 1. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Списъкът със задължителните данни е в основата на регламента. Затова 
задължителното обозначаване на тези данни не следва да се променя посредством 
процедурата по комитология, което е предназначена да изменя несъществени 
елементи.

Изменение 308
Kathy Sinnott

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изменя списъка 
със задължителните данни, посочени 

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

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че в случай на дистанционна продажба цялата 
задължителна информация за храните, включително информацията, изисквана от 
член 9, параграф 1, букви г), е), ж), з) и к), ще е налице при извършване на покупката. 

Изменение 309
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да изменя списъка 
със задължителните данни, посочени 
в параграф 1. Мерките, предназначени 
за изменение на несъществени 
елементи от настоящия регламент 
чрез допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

заличава се

Or. en
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Изменение 310
Antonio De Blasio

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Въпреки това трябва да се избягва 
положение, при което 
етикетирането на хранителни 
продукти води до предоставяне на 
объркващо голяма и, поради това, 
неразбираема информация;  
следователно е необходимо да се 
гарантира чрез регламент, че при 
продукти, опаковани в малки 
количества или поставени в малки 
опаковки, се обозначават единствено 
четирите най-важни информации по 
отношение на хранителната 
стойност (енергийна стойност, 
протеини, въглехидрати и мазнини). 

Or. hu

Обосновка

За да се избегнат трудни за четене поради многото информация етикети и 
увеличаването на размера на етикетите (и, следователно, увеличаването на 
допълнителните разходи и отпадъците от опаковъчните материали), е необходимо 
да се намали информацията, която трябва да се обозначава на етикетите, които са 
под определени размери.
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