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КРАТКА ОБОСНОВКА

В момент, когато затлъстяването се превръща в една от основните грижи на 
европейския континент и докато не престава безпокойството по отношение на 
качеството на някои продукти, от първостепенно значение е потребителите да имат 
възможност да получат пълната информация, необходима за съхранението на 
тяхното здраве. Предложението на Комисията може да допринесе за постигането на 
тази цел.

Това предложение е изградено около две основни оси: общите задължения при 
етикетирането на хранителните продукти, от една страна и етикетирането за 
хранителната стойност, от друга.

1. Общо етикетиране на хранителните продукти

Основният елемент на предложения от Комисията текст е сливането на различните 
специфични текстове в рамките на един единствен широкообхватен регламент. 
Единственото предвидено освобождаване се отнася за алкохола, поради неговата 
специфика. Макар и това временно освобождаване да е оправдано, предложеният от 
Комисията срок за представяне на доклад относно етикетирането на алкохола следва 
да бъде намален от пет на две години, като ябълковото вино също следва да бъде 
обхванато от това освобождаване, по съображения за последователност. 

Сред положителните елементи на предложението, трябва да бъде подчертани 
включването на неопакованите продукти, които от сега нататък подлежат на 
известен брой задължения, по специално що се отнася до информацията относно 
алергените.  

Също така посочени са ясно задълженията и отговорностите на различните 
елементи по веригата за снабдяване до крайния потребител, макар и да е 
желателно, дори необходимо, установяването на по-добро равновесие в отношенията 
между доставчици и дистрибутори. 

Освен това, необходимо е въвеждането на по-стриктни правила за обозначаването 
на страната на произход на продуктите за все по-заинтересованите за източника и 
произхода на продуктите потребители.

При все това, за да не се стигне до претоварване с информация, задължителното 
обозначаване на страната на произход следва да се ограничи, за продуктите, 
приготвени от множество съставки с различен произход, до характеризиращите и 
основни съставки на продукта.   

С оглед яснотата на информацията и предвид умерения успех на доброволно 
възприетите от промишлеността насоки, Комисията въведе минимална големина от 3 
mm за шрифта на задължителната информация.  Тази големина изглежда прекомерна и 
може да доведе до увеличаване размерите на опаковките в ущърб на екологичните 
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приоритети, обявени в политиките на ЕС. По-подходяща би била система, която да е 
пропорционална на размерите на малките опаковки под 50 cm² .

И накрая, изглежда неприемливо основни елементи, каквито са например списъците 
със задължителна информация, да могат да бъдат изменяни просто с процедурата по 
комитология.

2. Етикетиране за хранителната стойност

В съответствие със заключенията на Бялата книга от май 2007 г., посветена на 
здравословните проблеми, свързани с храненето, Комисията прецени, че потребителят 
следва да има достъп до ясна, последователна и видима информация.  Ето защо се 
предлага основната информация за хранителната стойност да се посочва върху 
предната страна на опаковката, като всичката допълнителна информация под 
формата на таблица остава на задната страна на опаковката.  Принципът е добър, но 
следва да бъдат изяснени някои точки: 

- за да се избегнат пречките пред търговията и за да бъде информацията за потребителя 
четлива и разбираема във всички страни на ЕС, Комисията следва да предложи 
възможно най-скоро доклад относно условията на прилагане на едно хармонизирано 
представяне на информацията за хранителната стойност;

- тази основна информация следва да бъде представена в графична форма на 
предната страна на опаковката, с процентите на дневния прием за всяко хранително 
вещество;

- обозначаването на количеството на транс-мазнините (хидрогенирани мазнини) 
също следва да става на предната страна на опаковката, както и да бъде специално 
посочено в списъка на съставките;

- до края на преходния период, следва да бъдат определени дефиниции посредством 
процедура по комитология, за да може информацията за хранителната стойност да бъде 
изразена в порции, за всеки вид продукт, за който посочването за 100 g не е подходящо.

Търсената цел е по-добрата информираност на потребителя, посредством изчерпателна, 
четлива и хармонизирана информация на европейско равнище. 

ЕДИН ДОБРЕ ИНФОРМИРАН И ПО-ОБРАЗОВАН ПОТРЕБИТЕЛ, Е 
ГРАЖДАНИН, ОТГОВОРЕН ЗА СВОЕТО ЗДРАВЕ. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия  
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение1

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. С 
изключение на информацията по 
отношение на алергените, услугите 
по приготвяне и доставяне на храна, 
предоставяни от транспортните 
компании, не следва да бъдат предмет 
на настоящия регламент, освен в 
случаите на връзка между две точки 
от територията на Общността.  
Операции като случайна манипулация, 
сервиране или продажба на храна от 
частни лица по случай на 
благотворителни събирания или местни 
панаири, както и срещи, не следва да 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент.

Or. fr

Обосновка

За връзките, при които става дума за пристигане от  или заминаване за държави 
извън ЕС, транспортните компании е възможно да не намерят доставчик, който да 
отговаря на задълженията за даване на информация. Налагането на регламента на 
превозвачите за тези връзки може да постави превозвачите от ЕС в неизгодно 
положение що се отнася до тяхната конкурентоспособност, тъй като единствено 
те ще бъдат задължени да спазват регламента. Всеки превозвач, независимо от 
страната на произход, трябва да се съобразява с настоящия регламент в случаите на 
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връзки вътре в Общността.

Изменение 2

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. fr

Обосновка

Това задължение не бива да се ограничава единствено до въпросите на защита на 
здравето.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Стопанските субекти в 
хранителната 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 

4. В рамките на съответните им 
дейности, стопанските субекти в 
хранителната промишленост, които 
отговарят за търговия на дребно или 
дистрибуторски дейности, които не 
засягат информацията за храните, не 
доставят храна, за която знаят, че не 
отговаря на разпоредбите на 
настоящия регламент, въз основа на 
информацията, с която разполагат в 
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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.

качеството си на търговци, или която 
им е била предоставена от техните 
доставчици.

Or. fr

Обосновка

Не може да бъде търсена отговорност a priori на дистрибуторите за информация, 
посочена върху продукти, които не носят тяхната марка.

Изменение 4

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) и букви е) и и)
на крайния потребител.

Or. fr

Обосновка

Правото на информация относно количеството на съставките и страната на 
произход следва да се прилага също и по отношение на неопакованите продукти.
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Изменение 5

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 установени форми на 
представяне .

Or. fr

Обосновка

Тъй като списъкът със задължителната информация е един от главните елементи на 
настоящия регламент, не изглежда логично той да може да бъде изменян 
посредством процедурата по регулиране с контрол.

Изменение 6

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

Тъй като списъкът със задължителната информация е един от главните елементи на 
настоящия регламент, не изглежда логично той да може да бъде изменян 
посредством процедурата по регулиране с контрол.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засяга специфичното 
законодателство на Общността, 
приложимо за определени видове храни, 
що се отнася до изискванията, посочени 
в член 9, параграф 1, букви от а) до к), 
когато са поставени на опаковката и на 
прикачения към нея етикет, 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, се отпечатват на 
опаковката или на етикета с букви, 
чийто размер е минимум 2,5 mm, при 
използване на четлив шрифт, и се 
представят по начин, който да гарантира 
значителен контраст между отпечатания 
надпис и фона на етикета.

Or. fr

Обосновка

Минимален размер 3 m би довел до увеличаване размера на опаковките, в противоречие 
с екологичните цели. Един малко по-малък размер е достатъчен за голямото 
мнозинство от потребителите, при условие, че се прилагат стриктни критерии за 
четливост. 
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Данните, изброени в член 9, параграф 
1, букви a), д) и к) от една страна и 
тези, изброени в член 9, параграф 1, 
букви в), е), ж) и й), от друга, се 
поставят в едно и също зрително поле. 

Or. fr

Обосновка

Цялата санитарна или свързана със здравето информация следва да се поставя в едно 
зрително поле (алергени, срок на годност, условия на съхранение и начин на употреба).

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Най-малкият шрифт, посочен в 
параграф 1, не се прилага в случаи на 
опаковки или контейнери, при които 
най-широката повърхност е с площ по-
малка от 25 cm2; За опаковки или 
контейнери, чиято най-голяма 
страна е с повърхност под 50 cm², се 
прилага минимален размер на 
шрифта 1,5 mm. В случаите на 
държави-членки, които имат повече 
от един официален език, могат да 
бъдат въведени специални 
национални разпоредби за тези 
категории опаковки или контейнери.

Or. fr
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Обосновка

Следва да се вземат под внимание малките опаковки до 50 cm². Освен това, за тези 
категории опаковки  трябва да се вземе предвид задължителната употреба на 
няколко езика за някои национални пазари.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 14, параграф 4, за опаковки или 
контейнери, при които най-широката 
повърхност е по-малка от 25 cm2, се 
изисква на опаковката или на етикета да 
бъдат предоставени единствено 
задължителните данни, изброени в член 
9, параграф 1, букви a), б), в), д) и е). За 
разрешаване на евентуални проблеми 
с четливостта, данните, посочени в 
член 9, параграф 1, буква б) се 
предоставят също така с други 
средства или при поискване от 
потребителя. 

Or. fr

Обосновка

Списъкът със съставките винаги трябва да фигурира, независмо от размерите на 
опаковката. При все това, тъй като прилагането на член 14, параграф 4 не гарантира 
оптимална четливост за всички потребители, тази информация трябва да може да 
бъде предоставяна и с други средства. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 20 – парафраф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вино, както е определено в Регламент 
(ЕО) №1493/1999, бира, а и спиртни 

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

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

Or. fr

Обосновка

Макар и да е оправдано да бъде предоставено временно  освобождаване с оглед 
спецификите на алкохолните напитки, срокът от пет години изглежда твърде дълъг 
и Комисията следва да представи доклад до две години.  С оглед на 
последователността, ябълковото и крушовото вино също следва да бъдат 
освободени.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Обосновка

Транс-мазнините следва да бъдат обозначавани задължително.  Обозначаването на 
холестерола отделно от съдържащите го мазнини може да бъде от полза за 
потребителя.  

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) количеството на фибри и 
белтъчини

Or. fr

Обосновка

Киселините, фибрите и белтъчините следва да бъдат обозначавани задължително.  

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст,предложен от Комисията Изменение

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

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



PE414.258v01-00 14/25 PA\747405BG.doc

BG

задължителното обявяване на 
хранителните стойности на тези 
продукти. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

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

Or. fr

Обосновка

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква a

Текст,предложен от Комисията Изменение

a) транс-мазнини; заличава се

Or. fr

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – points е) и ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) фибри, заличават се
ж) протеини,

Or. fr
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Изменение 17

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

Текст,предложен от Комисията Изменение

ж а) холестерол, 

Or. fr

Обосновка

Обозначаването на холестерола отделно от съдържащите го мазнини може да бъде 
от полза за потребителя. 

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 29 – буква з а) (нова)

Текст,предложен от Комисията Изменение

з а) други вещества, както е посочено 
в част А на приложение XIII.
Това обявяване може също така да 
включва съставки от горепосочените 
категории, при условие, че
съставното хранително вещество 
също е посочено.

Or. fr

Обосновка

Добавянето на "други вещества" е въпрос на съответствие с приложение XIII. 
Уточняването на съставките на основните категории също може да се окаже 
полезно (Омега-3 например представляват съставка на  полиненаситените мастни 
киселини)
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст,предложен от Комисията Изменение

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

3. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности се изразява в 
проценти по отношение на приема, 
определен в част Б на приложение XI в 
съотношение за 100 g или за 100 ml или 
за порция. Това обявяване трябва да 
бъде придружено от обозначението 
"максимален препоръчителен дневен 
прием". Когато е предвидено, 
обявяването на витамините и 
минералите също се изразява като 
процентно съотношение спрямо приема, 
посочен в точка 1 от част A на 
приложение XI.

Or. fr

Обосновка

Посочването в проценти на препоръчителния прием следва да бъде задължително. 
При все това следва ясно да се посочи, че препоръчителният прием не представлява 
цел, което трябва да бъде постигната, а максимална доза за даден тип индивиди.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст,предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Обосновка

Адаптира този параграф към член 29, във вида, в който е изменен.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 32 - параграфи 2 и 3

Текст,предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и само 
в порции, като храната е предварително 
опакована като единична порция.

2. Обявяването на хранителните 
стойности може да бъде изразено и само 
в порции, като храната е предварително 
опакована като единична порция, при 
условие, че всички порции са напълно 
идентични.

3. Изразяването само в порции за храни, 
представяни в опаковки, съдържащи 
няколко порции от храната, които не 
са били предварително опаковани 
като единични порции, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3.

3. Изразяването в главното зрително 
поле на елементите, посочени в член 
29, параграф 1, букви а) и б) само в 
порции, за храни, различни от тези, 
посочени в параграф 2, се определя от 
Комисията. Мерките, предназначени за 
изменение на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 49, параграф 3, до края на 
преходния период.

Or. fr

Обосновка

За повечето продукти посочването на енергийната стойност за порция е много по-
полезно за потребителя, отколкото относително абстрактното посочване за 100 g. 
При все това определянето на размера на препоръчителните порции трябва да бъде 
хармонизирано, така че да е възможна лесна съпоставка между различни марки за 
един и същ вид продукт. 
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст,предложен от Комисията Изменение

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

1. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности, с изключение 
на посочените в член 29, параграф 1, 
буква б а) елементи, изразени по 
начините, предвидени в член 31, 
параграфи 2 и 3, фигурира в главното 
зрително поле.  В случай че 
елементите са представени заедно, 
то това става в ясен формат и в 
следния ред: енергийна стойност, 
количествата мазнини, наситени мастни 
киселини, транс-мазнини,
въглехидрати с особено внимание към 
съдържанието на захари и сол.

Информацията за хранителната 
стойност, изразена в проценти от 
препоръчителния прием, се изобразява 
визуално в четлива и лесноразбираема 
графична форма (например с 
хистограми или сектори).

Or. fr

Обосновка

Белтъчините и фибрите следва да се обозначават задължително, но не на основната 
повърхност. Впрочем, с оглед на четливостта и лесното тълкуване, задължителното 
упоменаване на препоръчителния прием в проценти, би следвало да става под 
формата на графики. 

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – първа алинея

Текст,предложен от Комисията Изменение

2. Обявяването на хранителните 
стойности във връзка с хранителните 

2. Задължителното обявяване на 
хранителните стойности и това на 
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съставки, посочени в член 29, параграф 
2, се поставят заедно на едно място и по 
целесъобразност в реда на представяне, 
предвиден в част В на приложение XIII.

елементите, посочени в член 29, 
параграф 2, се поставят заедно на едно 
място и по целесъобразност, по 
отношение на елементите, посочени 
в член 29, параграф 2, в реда на 
представяне, предвиден в част В на 
приложение XIII.

Or. fr

Обосновка

Всички хранителни вещества следва да бъдат отново изброени на гърба на 
опаковката, в рамките на едно изчерпателно обявяване на хранителните стойности. 

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст,предложен от Комисията Изменение

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

4. В случай че енергийната стойност или 
хранителната(ите) съставка(и) в даден 
продукт са незначителни, обявяването 
на хранителните стойности за тези 
елементи може да бъде заменено с израз 
от типа „Съдържа незначителни 
количества …“ в близост до 
обявяването на хранителните стойности. 
В случай че енергийната стойност 
или наличието на едно или повече 
хранителни вещества в даден 
продукт са равни на нула, 
обявяването на хранителните 
стойности за тези елементи може да 
бъде заменено с израз от типа „Не 
съдържа никакво количество …“ в 
близост до обявяването на 
хранителните стойности.

Or. fr
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Обосновка

По-уместно е да се посочи пълното отсъствие на дадено хранително вещество, 
отколкото да се посочват "незначителни количества".

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 - уводна част

Текст,предложен от Комисията Изменение

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

5. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 34, параграф 1, графичните 
форми или символи за представяне на 
обявяването на хранителните стойности 
може да бъде използвано съгласно 
национална схема по член 44, при 
условие че са изпълнени следните 
съществени изисквания:

Or. fr

Обосновка

Евентуалните национални разпоредби не би следвало да попречат на посочването в 
проценти на препоръчителния прием под графична форма. 

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Правилата, отнасящи се до други 
аспекти от представянето на 
обявяването на хранителните стойности, 
различни от посочените в параграф 5,
могат да се определят от Комисията. 
Мерките, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 

6. Правилата, отнасящи се до аспекти от 
представянето на обявяването на 
хранителните стойности, могат да се 
определят от Комисията. Що се отнася 
до посочените в параграф 5 аспекти, 
най-късно до края на преходния период 
Комисията представя доклад 
относно условията за въвеждането 
на общо представяне на общностно 
равнище, най-вече като се имат 
предвид разпоредбите на параграф 1, 
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член 49, параграф 3. свързани с член 31, параграф 3. 
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. fr

Обосновка

Хармонизацията на представянето на информацията за хранителните стойности на 
вътрешния пазар е необходима, но не може да бъде осъществена преди извършването 
на задълбочено проучване, което да позволи да бъде идентифициран онзи начин на 
представяне, който е най-добре възприет от европейските потребители като цяло. 

Изменение 27

Предложение за регламент– acte modificatif
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Употребата на определението "характеризираща", както е дефинирано в член 2, 
параграф 2, има за цел да бъде избегнато упоменаването на произхода на дадена 
съставка, когато информацията за произхода й не е необходима на потребителя и би 
довела до претоварване с ненужна информация. 
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст,предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да решат да 
не изискват предоставянето на някои 
от данните, посочени в параграф 1, 
различни от посочените в член 9, 
параграф 1, буква в), при условие че 
потребителят или заведението за 
обществено хранене получават 
достатъчно информация.

2. Държавите-членки могат да решат да 
не изискват обявяването на някои от 
данните, посочени в параграф 1, 
различни от посочените в член 9, 
параграф 1, буква в), при условие че 
информацията, посочена в член 9, 
параграф 1, букви а), б) и е) може да 
бъде предоставена на крайния 
потребител, когато я поиска. 

Or. fr

Обосновка

Ако единствено наличието на алергени трябва да бъде ясно посочено на мястото на 
продажбата в случаите, когато става дума за неопаковани продукти, то друга 
важна информация, каквато е списъкът със съставките или страната на произход би 
следвало да може да бъде предоставена на потребителя, когато я поиска.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3 Храните, съдържащи аспартам, 
разрешени съгласно Директива 
89/107/ЕИО

2.3 Храните, съдържащи аспартам, 
разрешени съгласно Директива 
89/107/ЕИО

ДАННИ :„съдържа източник на 
фенилаланин“

ДАННИ : „съдържа аспартам“

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да повиши степента на разбиране от страна на 
потребителя посредством употребата на обичайното наименование, а не на 
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техническия термин.

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение V – част Б – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Върху храните, съдържащи транс-
мазнини, задължително се изписва 
едно от следните обозначения:
„съдържа транс-мазнини” или 
„съдържа хидрогенирани мазнини” 
или „съдържа частично 
хидрогенирани мазнини”.
Това обозначение трябва да бъде 
представено отделно от 
обозначенията за другите съставки в 
главното зрително поле и трябва да 
се вижда особено добре.

Or. fr

Обосновка

Транс-мазнините са определени като вредни за здравето и са забранени в някои 
държави.  Затова обозначаването на тяхното наличие трябва да бъде задължително 
и да се вижда особено добре.

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение VI – част Б – точки 1 и 2 - колона „Обозначение”

Текст,предложен от Комисията Изменение

1. „Масло“ наред с 1. „Масло“ наред с
– прилагателното „растителни“ или „от 
животински произход“ според случая, 
или

– прилагателното „растителни“ или „от 
животински произход“ според случая, 
или

– посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

– посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

Прилагателното „хидрогенирано“ Прилагателното „хидрогенирано“ 
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трябва да придружава посочването на 
хидрогенирано масло, освен ако 
количеството наситени мастни 
киселини и транс-мазнини е включено 
в обявяването на хранителните 
стойности

трябва да придружава посочването на 
хидрогенирано масло.

2. „Мазнини“ наред с 2. „Мазнини“ наред с
– прилагателното „растителни“ или „от 
животински произход“ според случая, 
или

– прилагателното „растителни“ или „от 
животински произход“ според случая, 
или

– посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

– посочване на специфичния им 
растителен или животински произход

Прилагателното „хидрогенирано“ 
трябва да придружава посочването на 
хидрогенирана мазнина, освен ако 
количеството наситени мастни 
киселини и транс-мазнини е включено 
в обявяването на хранителните 
стойности

Прилагателното „хидрогенирано“ 
трябва да придружава посочването на 
хидрогенирана мазнина.

Or. fr

Обосновка

Транс-мазнините са определени като вредни за здравето и са забранени в някои 
държави.  Затова обозначаването на тяхното наличие трябва да бъде задължително 
и да се вижда особено добре. Включването им в информацията за хранителната 
стойност не бива да изключва ясното им посочване сред съставките. 

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение IX – параграф 1 – буква б) - втора алинея  

Текст, предложен от Комисията Изменение

При необходимост тези данни са 
придружени от описание на условията 
за съхранение, които трябва да бъдат 
спазвани, ако продуктът се съхранява по 
този начин за посочения период.

При необходимост тези данни са 
придружени от описание на условията 
за съхранение, които трябва да бъдат 
спазвани, ако продуктът се съхранява по 
този начин за посочения период. 
Продължителността на съхранение 
след отваряне, както и условията на 
съхранение след отваряне, също 
трябва да бъдат посочени.  Това 



PA\747405BG.doc 25/25 PE414.258v01-00

BG

задължение не се отнася за храните, 
чието отваряне няма отражение 
върху продължителността на 
съхранение. 

Or. fr

Обосновка

Само на някои бързо развалящи се продукти се обозначава продължителността на 
съхранение след отваряне. Тази разпоредба следва да обхване всички продукти, при 
които отварянето променя продължителността на съхранение. 
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