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РЕГЛАМЕНТ (EС) № .../... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

И НА СЪВЕТА

от …

относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 

и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 

и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

в съответствие с обикновената законодателна процедура2,

                                               

1 ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 81.
2 Позиция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. (все още непубликувана в 

Официален вестник), позиция на Съвета на първо четене от ….(все още 
непубликувана в Официален вестник), позиция на Европейския парламент от ... (все 
още непубликувана в Официален вестник).
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като имат предвид, че:

(1) Свободното движение на безопасни и здравословни храни е съществен аспект на 

вътрешния пазар и допринася значително за здравето и благосъстоянието на 

гражданите, както и за техните социални и икономически интереси. Различията 

между националните законови, подзаконови и административни разпоредби относно 

оценката на безопасността и разрешаването на нови храни биха могли да 

възпрепятстват свободното им движение и така да се създадат условия за нелоялна 

конкуренция.

(2) При осъществяването на политиките на Съюза следва да се осигури висока степен на 

защита на човешкото здраве. Където е целесъобразно следва да се обърне 

необходимото внимание на опазването на околната среда и на хуманното отношение 

към животните.



11261/3/09 REV 3 BK/DG/pen 3
DG I BG

(3) Правилата на Съюза относно новите храни бяха установени с Регламент (ЕО) 

№ 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови 

храни и нови хранителни съставки1 и с Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията от 

20 септември 2001 г. за определяне на подробни правила за публичното 

оповестяване на определена информация и за защита на предоставената информация 

съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета2. От 

съображения за яснота Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 

следва да бъдат отменени, а Регламент (ЕО) № 258/97 следва да бъде заменен с 

настоящия регламент. Препоръка № 97/618/ЕО на Комисията от 29 юли 1997 г. 

относно научните аспекти и представянето на информацията, необходима за 

подкрепа на заявления за пускането на пазара на нови храни и нови хранителни 

съставки, и изготвянето на доклади за първоначална оценка по силата на Регламент 

(ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета3 следва да се счита поради 

това за неактуална по отношение на новите храни.

                                               

1 ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.
2 ОВ L 253, 21.9.2001 г., стр. 17.
3 ОВ L 253, 16.9.1997 г., стр. 1.
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(4) С цел да се осигури приемственост с Регламент (ЕО) № 258/97, отсъствието на 

употреба за консумация от човека в значителна степен в рамките на Съюза преди 

датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 258/97, а именно 15 май 1997 г., следва да 

се запази като критерий за това дадена храна да се счита за нова. Под употреба в 

рамките на Съюза се разбира употреба в държавите-членки независимо от датата на 

тяхното присъединяване към Европейския съюз.

(5) Прилага се Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 

28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на 

законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за 

безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на 

храните1. Съществуващото определение за нови храни следва да бъде пояснено и 

актуализирано, като се заменят съществуващите категории с позоваване на общото 

определение за храни в същия регламент.

                                               

1 ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
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(6) Следва също да се поясни, че дадена храна трябва да се счита за нова, когато за тази 

храна се прилага производствена технология, която не е използвана преди това за 

производство на храни в Съюза. По-специално, нововъзникващите технологии в 

отглеждането и в процесите за производство на храни, които оказват влияние върху 

храните и поради това биха могли да имат въздействие върху безопасността на 

храните, следва да бъдат обхванати от настоящия регламент. Поради това в обхвата 

на понятието „нови храни“ следва да бъдат включени храните, получени от животни, 

произведени чрез нетрадиционни способи за отглеждане, и от потомството на такива 

животни; храните, получени от растения, произведени чрез нетрадиционни способи 

за отглеждане; храните, произведени чрез нови производствени процеси, които биха 

могли да имат въздействие върху храните; както и храните, съдържащи или 

съставени от специално създадени наноматериали. Храните, получени от нови 

растителни видове, и животинските породи, произведени чрез традиционни способи 

за отглеждане, не следва да се считат за нови храни. Освен това следва да се поясни, 

че храни от трети държави, които са нови за Съюза, могат да се считат за 

традиционни само когато са получени чрез първично производство по смисъла на 

Регламент (ЕО) № 178/2002, независимо дали са преработени или непреработени 

(например плодове, конфитюр, плодов сок). Получените по този начин храни обаче 

не следва да включват нито храни, получени от животни или растения, върху които 

са били приложени нетрадиционни способи за отглеждане или храни, получени от 

потомството на такива животни, нито храни, за които е бил приложен нов 

производствен процес.
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(7) Въпреки това в контекста на становището на Европейската група за етика в науката 

и новите технологии, създадена с решение на Комисията от 16 декември 1997 г., 

представено на 16 януари 2008 г., и на становището на Европейския орган за 

безопасност на храните, прието на 15 юли 2008 г., техниките за клониране на 

животни, като соматичния клетъчен ядрен трансфер, имат такива специфични 

характеристики, че настоящият регламент не може да се отнася до всички въпроси, 

свързани с клонирането. Ето защо храните, произведени от животни, които са 

получени чрез използване на техника за клониране и от потомството на такива 

животни, следва да бъдат предмет на доклад, представен от Комисията на 

Европейския парламент и на Съвета и последван, по целесъобразност, от 

законодателно предложение. Ако се приеме специфично законодателство, обхватът 

на настоящия регламент следва да бъде съответно адаптиран.

(8) Следва да се приемат мерки за прилагане, в които да се предвидят критерии за 

улесняване на оценката за това дали дадена храна е била използвана за консумация 

от човека в значителна степен в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г. Ако преди 

тази дата дадена храна е била използвана изключително като хранителна добавка 

или като съставка на хранителна добавка, както е определено в 

Директива 2002/46/ЕО1, следва да бъде позволено тя да бъде пусната на пазара в 

рамките на Съюза след тази дата за същата употреба, без да се счита за нова храна.

Въпреки това употребата като хранителна добавка или съставка на хранителна 

добавка не следва да се взема под внимание при оценката на това дали храната е 

била използвана за консумация от човека в значителна степен в рамките на Съюза 

преди 15 май 1997 г. Следователно видовете употреба на въпросната храна, различни 

от употребата като хранителна добавка или като съставка на хранителна добавка, 

следва да бъдат разрешавани в съответствие с настоящия регламент.

                                               

1 Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за 
сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките 
към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51).
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(9) Използването на специално създадени наноматериали при производството на храни 

може да нарасне с по-нататъшното развитие на технологиите. За да се гарантират 

висока степен на защита на човешкото здраве, свободно движение на стоки и правна 

сигурност за производителите, е необходимо на международно равнище да се 

създаде унифицирано определение за специално създадени наноматериали. Съюзът 

следва да положи усилия, в рамките на подходящите международни форуми, за 

постигането на споразумение относно такова определение. В случай че се постигне 

споразумение, определението за специално създадени наноматериали в настоящия 

регламент следва да бъде съответно адаптирано.

(10) Хранителните продукти, произведени от хранителни съставки, които не попадат в 

приложното поле на настоящия регламент, по-конкретно чрез промяна на съставките 

на храната, техния състав или количество, не следва да се считат за нови храни.

Измененията на дадена хранителна съставка обаче, например селективните 

екстракти или използването на други части от дадено растение, които до този 

момент не са използвани за консумация от човека в рамките на Съюза, следва все 

пак да попадат в приложното поле на настоящия регламент.
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(11) Разпоредбите на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени 

продукти за хуманна употреба1 следва да се прилагат, когато при отчитане на всички 

характеристики на даден продукт той може да попадне както в рамките на 

определението за „лекарствен продукт“, така и в рамките на определението за 

продукт, обхванат от друго законодателство на Съюза. Във връзка с това, ако 

държава-членка установи съгласно Директива 2001/83/ЕО, че даден продукт е 

лекарствен продукт, тя следва да може да ограничи пускането на пазара на такъв 

продукт в съответствие с правото на Съюза. Освен това лекарствените продукти са 

изключени от определението за храна, установено с Регламент (ЕО) № 178/2002, и не 

следва да бъдат предмет на настоящия регламент.

(12) Новите храни, разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 258/97, следва да запазят 

статута си на нови храни, но следва да се изисква разрешение за всеки нов вид 

употреба на тези храни.

                                               

1 ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.
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(13) Храни, които са предназначени за технологична употреба или са генетично 

модифицирани, не следва да попадат в приложното поле на настоящия регламент.

Следователно генетично модифицираните храни, попадащи в приложното поле на 

Регламент (ЕО) № 1829/20031, храните, използвани единствено като добавки в 

храните, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1333/20082, 

ароматизантите, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1334/20083, 

ензимите, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1332/20084, и 

екстракционните разтворители, попадащи в приложното поле на 

Директива 2009/32/ЕО5,следва да не бъдат обхванати от настоящия регламент.

                                               

1 Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския регламент и на Съвета от 22 септември 
2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., 
стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 
2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).

3 Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 
2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични 
свойства за влагане във или върху храни (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34).

4 Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 
2008 г. относно ензимите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7).

5 Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за 
сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните 
разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни 
(преработена) (ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 3).
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(14) Употребата на витамини и минерали се определя от специални отраслови 

законодателни актове в областта на храните. Следователно витамините и 

минералите, попадащи в приложното поле на Директива 2002/46/ЕО, Регламент (ЕО) 

№ 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно 

влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните1 и Директива 

2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни, 

предназначени за специфична хранителна употреба (преработена)2, следва да се 

изключат от приложното поле на настоящия регламент. Тези конкретни 

законодателни актове обаче не обхващат случаи, при които разрешени за употреба 

витамини и минерални вещества са получени чрез производствени методи или чрез 

използване на нови източници, които не са били взети предвид при предоставянето 

на съответното разрешение. Ето защо, до изменението на тези конкретни 

законодателни актове, такива витамини и минерални вещества следва да не се 

изключват от приложното поле на настоящия регламент, ако производствените 

методи или новите източници предизвикват значителни промени в състава или 

структурата на витамините или минералите, засягащи тяхната хранителна стойност, 

метаболизъм или нивото на нежелани вещества.

(15) Новите храни, различни от витамини и минерали, предназначени за специфична 

хранителна употреба, за обогатяване на храни или за хранителни добавки, следва да 

се оценяват в съответствие с настоящия регламент. Те следва също така да останат 

подчинени на правилата, предвидени в Директива 2002/46/ЕО, в Регламент (ЕО) 

№ 1925/2006, в Директива 2009/39/ЕО и в специалните директиви, посочени в 

Директива 2009/39/ЕО, както и в приложение І към нея.

                                               

1 ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.
2 ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21.
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(16) Преценката за това дали в рамките на Съюза дадена храна е използвана за 

консумация от човека в значителна степен преди 15 май 1997 г. следва да се 

основава на информацията, представена от стопанските субекти в хранителната 

промишленост и при необходимост да бъде подкрепена с друга информация, която е 

налична в държавите-членки. Когато няма информация или наличната информация 

за консумация от човека преди 15 май 1997 г. не е достатъчна, за събиране на такава 

информация следва да се създаде опростена и прозрачна процедура, с участието на 

Комисията, държавите-членки и всички заинтересовани страни.

(17) Нови храни следва да се пускат на пазара в рамките на Съюза само ако са безопасни 

и не заблуждават потребителя. Освен това, когато новата храна е предназначена да 

замени друга храна, тя не бива да се различава от тази храна по начин, който би бил 

неблагоприятен за храненето на потребителя.



11261/3/09 REV 3 BK/DG/pen 12
DG I BG

(18) Необходимо е да се прилага хармонизирана централизирана процедура за оценка на 

безопасността и разрешаване, която да е ефективна, с определени срокове и 

прозрачна. С оглед на по-нататъшно хармонизиране на различните процедури за 

разрешаване на храни, оценката за безопасността на новите храни и тяхното 

включване в списъка на Съюза следва да се осъществява в съответствие с 

процедурата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент 

и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура 

за добавки в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните1, която следва 

да се прилага винаги когато в настоящия регламент не е предвидена конкретна 

дерогация. При получаването на заявление за разрешаване на даден продукт като 

нова храна Комисията следва да прецени допустимостта и основателността на 

заявлението. При разрешаването на нови храни следва да се вземат предвид и други 

фактори, които имат отношение към въпроса, включително етични и екологични 

фактори, аспектът за хуманно отношение към животните и принципът на 

предпазните мерки.

(19) Следва да се определят и критерии за оценяване на потенциални рискове, 

произтичащи от нови храни. За да се гарантира хармонизирана научна оценка на 

новите храни, тези оценки следва да се извършват от Европейския орган за 

безопасност на храните („Органът“).

                                               

1 ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.
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(20) Понастоящем няма подходяща информация за рисковете, свързани със специално 

създадените наноматериали. За да се оцени по-добре тяхната безопасност, 

Комисията, в сътрудничество с Органа, следва да разработи тестова методология, 

която да отчита специфичните характеристики на специално създадените 

наноматериали.

(21) За да се улеснят процедурите, на кандидатите следва да бъде позволено да подават 

едно-единствено заявление за храни, които се регулират от различни отраслови 

законодателни актове в областта на храните. Ето защо Регламент (ЕО) № 1331/2008 

следва да бъде съответно изменен. Вследствие на влизането в сила на Договора за от 

Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замества Европейската общност и 

е неин правоприемник, и думата „Общност“ следва да се замени със „Съюз“ в целия

текст на посочения регламент.
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(22) Ако традиционни храни от трети държави са включени в списъка на традиционните 

храни от трети държави, тяхното пускане на пазара в рамките на Съюза следва да 

бъде разрешено при условия, отговарящи на тези, за които е установена история на 

безопасна употреба като храна. Във връзка с оценката за безопасността и 

управлението на традиционни храни от трети държави следва да се вземе предвид 

историята им на безопасна употреба като храна в държавата на произход. Историята 

на безопасна употреба като храна не следва да включва видовете нехранителна 

употреба или употребите, които не са свързани с обичайния хранителен режим.

(23) Когато е уместно и на базата на заключенията от оценката за безопасност, следва да 

се въведат изисквания за наблюдение на употребата на новите храни, предназначени 

за консумация от човека, след пускането им на пазара.

(24) Включването на нова храна в списъка на Съюза на новите храни или в списъка на 

традиционните храни от трети държави следва да не засяга възможността за 

оценяване на последиците от цялостната консумация на вещество, което е вложено 

или използвано за производството на тази храна, или на сходен продукт в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 1925/2006.
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(25) При специфични обстоятелства, с цел да се стимулира научноизследователската и 

развойната дейност в рамките на агро-хранителната промишленост, а по този начин 

и иновациите, новоразработените научни доказателства и данните, обект на права на 

собственост, които се предоставят в подкрепа на заявление за включване на нова 

храна в списъка на Съюза, следва да бъдат защитени. Тези данни и информация 

следва да не могат да се използват в полза на последващ заявител — в рамките на 

определен срок — без съгласието на предишния заявител. Защитата на научните 

данни, предоставени от един заявител, не следва да възпрепятства други заявители 

да поискат включване в списъка на Съюза на нови храни въз основа на собствени 

научни данни.

(26) Новите храни са подчинени на общите изисквания за етикетиране, установени в 

Директива 2000/13/ЕО1, и при необходимост — на изискванията за етикетиране за 

питателност, установени в Директива 90/496/ЕИО2. В някои случаи при 

етикетирането може да е необходимо да се предостави допълнителна информация, 

по-специално за описание на храната, нейния източник или условията за употреба.

Поради това, когато нова храна е включена в списъка на Съюза или в списъка на 

традиционните храни от трети държави, могат да бъдат наложени специфични 

условия за употреба или задължения за етикетиране, които могат, inter alia, да са 

свързани с конкретна характеристика или свойство на храната, например състав, 

хранителна стойност или хранителен ефект, с предвидената употреба на храната или 

с етични съображения или последици за здравето на определени групи от 

населението.

                                               

1 Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за 
сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, 
представянето и рекламата на храните (ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29).

2 Директива 90/496/ЕИО на Съвета от 24 септември 1990 г. относно етикетирането за 
питателност на храните (ОВ L 276, 6.10.1990 г., стр. 40).
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(27) Регламент (ЕО) № 1924/20061 хармонизира онези разпоредби в държавите-членки, 

които са свързани с хранителните и здравните претенции. Следователно претенциите 

по отношение на нови храни следва да се предявяват само в съответствие с 

посочения регламент.

(28) От Европейската група по етика в науката и новите технологии може да се поиска 

консултация, когато е необходимо, за съвет по етични въпроси във връзка с 

пускането на пазара в рамките на Съюза на нови храни.

(29) Новите храни, които са пуснати на пазара в рамките на Съюза съгласно 

Регламент (ЕО) № 258/97, следва да продължат да се пускат на пазара. Новите храни, 

разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97, следва да бъдат включени в 

списъка на Съюза на нови храни, установен с настоящия регламент. Освен това, 

заявленията, подадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97 преди датата на 

прилагане на настоящия регламент, следва да се трансформират в заявления 

съгласно настоящия регламент, когато първоначалният доклад за оценка, предвиден 

в Регламент (ЕО) № 258/97, все още не е препратен на Комисията, както и във 

всички случаи, в които се изисква допълнителен доклад за оценка в съответствие с 

посочения регламент. Останалите искания, които са в процес на разглеждане и са 

подадени съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 преди датата на прилагане на 

настоящия регламент, следва да се разглеждат съгласно разпоредбите на Регламент 

(ЕО) № 258/97.

                                               

1 Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 
2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ L 404, 30.12.2006 г., 
стр. 9).
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(30) Регламент (ЕО) № 882/20041 определя общи правила за осъществяване на официален 

контрол за проверка на съответствието със законодателството в областта на храните.

От държавите-членки следва да изиска да упражняват официален контрол съгласно 

посочения Регламент, за да се осигури спазването на настоящия регламент.

(31) Прилагат се изискванията по отношение на хигиената на храните, установени в 

Регламент (ЕО) № 852/20042.

(32) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно установяването на хармонизирани 

правила за пускане на пазара в рамките на Съюза на нови храни не може да бъде 

постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде 

постигната по-добре на равнището на Съюза Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за 

Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(33) Държавите-членки следва да определят правилата относно санкциите, приложими за 

нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, и да вземат всички 

необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции 

трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

                                               

1 Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на 
съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата 
за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 
30.4.2004 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).
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(34) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат 

приети в съответствие с членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 

1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните 

правомощия, предоставени на Комисията1.

(35) По специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за 

разясняване на някои определения, за да се осигури хармонизирано прилагане на 

тези разпоредби от държавите членки на базата на съответни критерии, включително 

определението за специално създадени наноматериали, като се отчита техническото 

и научното развитие, и нетрадиционния способ за отглеждане на животни, включващ 

техниките, използвани за безполово размножаване на генетично идентични животни, 

които не са били използвани за производство на храни в рамките на Съюза преди 15 

май 1997 г. На Комисията също така следва да бъдат предоставени правомощия да 

приема подходящи преходни мерки и да актуализира списъка на традиционните 

храни от трети държави и списъка на Съюза.

                                               

1 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
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(36) Освен това на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема 

делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на критериите, в съответствие с които може да се 

счита, че дадена храна е била използвана за консумация от човека в значителна 

степен в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г. От особено значение е Комисията да 

се консултира с експерти по време на подготвителния етап в съответствие с 

ангажимента, поет от Комисията в Съобщението от 9 декември 2009 г. относно 

прилагането на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
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Глава I

Уводни разпоредби

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява хармонизирани правила за пускане на нови храни на 

пазара в рамките на Съюза с оглед осигуряване на високо равнище на защита на човешкото 

здраве и на интересите на потребителите, като същевременно се гарантира ефективното 

функциониране на вътрешния пазари и когато е приложимо се вземат предвид опазването на 

околната среда и хуманното отношение към животните.

Член 2

Приложно поле

1. Настоящият регламент се прилага за пускането на нови храни на пазара в рамките на 

Съюза.

2. Настоящият регламент не се прилага за:

а) храни, когато и доколкото те се използват като:

i) добавки в храните, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) 

№ 1333/2008;

ii) ароматизанти в храните, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) 

№ 1334/2008;
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iii) екстракционни разтворители, използвани в производството на храни и 

попадащи в приложното поле на Директива 2009/32/ЕО;

iv) ензими в храните, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) 

№ 1332/2008;

v) витамини и минерали, попадащи в приложното поле съответно на 

Директива 2002/46/ЕО, Регламент (ЕО) № 1925/2006 или 

Директива 2009/39/ЕО, с изключение на вече разрешените витамини и 

минерални вещества, получени чрез производствени методи или чрез 

използване на нови източници, които не са били взети предвид при 

предоставянето на съответното разрешение по силата на конкретен 

законодателен акт, ако тези производствени методи или нови източници 

предизвикват значителните промени, посочени в член 3, параграф 2, 

буква а), подточка iii) от настоящия регламент;

б) храни, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 3

Определения

1. За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в Регламент 

(ЕО) № 178/2002.
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2. Прилагат се и следните определения:

а) „нова храна“ означава храна, която не е била използвана за консумация от 

човека в значителна степен в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г., 

включително:

i) храна от животински произход, когато за животното и за храната, 

получена от потомството на такива животни, се прилага нетрадиционен 

способ за отглеждане, който не е бил използван за производство на храни 

в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г.;

ii) храна от растителен произход, когато за растението се прилага 

нетрадиционен способ за отглеждане, който не е бил използван за 

производство на храни в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г., ако този 

нетрадиционен способ за отглеждане, приложен за растението, 

предизвиква значителни промени в състава или структурата на храната, 

засягащи нейната хранителна стойност, метаболизъм или ниво на 

нежелани вещества;

iii) храна, за която се прилага нов производствен процес, който не е бил 

използван за производство на храни в рамките на Съюза преди 15 май 

1997 г., ако този производствен процес предизвиква значителни промени 

в състава или структурата на храната, засягащи нейната хранителна 

стойност, метаболизъм или ниво на нежелани вещества;
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iv) храна, съдържаща или съставена от специално създадени наноматериали;

v) традиционна храна от трета държава; както и

vi) хранителни съставки, използвани изключително в хранителните добавки 

в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г., ако трябва да бъдат използвани 

в храни, различни от хранителните добавки. Въпреки това, ако дадена 

храна е била използвана изключително като хранителна добавка или в 

състава на хранителна добавка преди тази дата, тя може да бъде пусната 

на пазара в рамките на Съюза след тази дата за същата употреба, без да се 

счита за нова храна;

б) „потомство“ означава животно, произведено чрез традиционен способ за 

отглеждане, когато най-малко единият от неговите родители е животно, 

произведено чрез нетрадиционен способ за отглеждане;

в) „специално създаден наноматериал“ означава всеки специално произведен 

материал с едно или повече измерения от порядъка на 100 nm или по-малко, 

или който е съставен от обособени функционални части, вътре или на 

повърхността, много от които са с един или повече размери от порядъка на 

100 nm или по-малко, включително структури, агломерати или агрегати, които 

могат да имат размери, надвишаващи 100 nm, но които запазват свойствата, 

характерни за наномащаба.
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Свойствата, характерни за наномащаба, включват:

i) свойства, свързани с голямата специфична повърхностна площ на 

разглежданите материали; и/или

ii) специфични физико-химични свойства, които са различни от свойствата 

на същия материал в не-наноформа;

г) „традиционна храна от трета държава“ означава нова храна, различна от новите 

храни в буква а), подточки i)—iv), получена чрез първично производство с 

история на употреба като храна в трета държава, което означава, че въпросната 

храна е била и продължава да бъде част от обичайния хранителен режим в 

продължение на най-малко 25 години за голяма част от населението на 

държавата;

д) „история на безопасна употреба като храна“ означава, че безопасността на 

въпросната храна е потвърдена с данни за нейния състав, с натрупания опит 

при употреба и с продължилата поне 25 години употреба в обичайния 

хранителен режим на голяма част от населението на дадена държава.

3. Комисията може да приеме допълнителни критерии за изясняване на определенията 

в буква а), подточки i)—iv) и в букви в), г) и д) от параграф 2 на настоящия член, в 

съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 19, параграф 2.
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Член 4

Процедура за определяне на статут на нова храна

1. Стопанските субекти в хранителната промишленост проверяват статута на храната, 

която възнамеряват да пускат на пазара в рамките на Съюза, във връзка с 

приложното поле на настоящия регламент.

2. В случай на съмнение стопанските субекти в хранителната промишленост се 

консултират със съответния компетентен орган по нови храни, посочен в член 15 от 

Регламент (ЕО) № 1331/2008 относно статута на храната. При поискване от 

съответния компетентен орган стопанските субекти в хранителната промишленост 

представят информация относно това до каква степен храната е била използвана за 

консумация от човека в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г.

3. При необходимост компетентният орган може да се консултира с други компетентни 

органи и с Комисията относно степента, до която дадена храна е била използвана за 

консумация от човека в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г. Отговорите от такива 

консултации също се предават на Комисията. Комисията обобщава получените 

отговори и предоставя резултата от консултацията на всички компетентни органи.

4. Комисията може да приеме мерки за прилагане на параграф 3 от настоящия член в 

съответствие с процедурата по регулиране, посочена член 19, параграф 2.
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Член 5

Тълкувателни решения

Когато е необходимо може да се вземе решение в съответствие с процедурата по регулиране, 

посочена в член 19, параграф 2, дали даден вид храна попада в приложното поле на 

настоящия регламент.

Глава II

Изисквания за пускане на нови храни 

на пазара в рамките на Съюза

Член 6

Забрана на нови храни, които не отговарят на изискванията

Никой не може да пуска на пазара в рамките на Съюза нова храна, ако тя не отговаря на 

изискванията на настоящия регламент.
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Член 7

Списъци на нови храни

1. Комисията поддържа списък на Съюза на разрешените нови храни, различни от 

традиционните храни от трети държави (оттук нататък наричан „списък на Съюза“), 

който се публикува в съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 1331/2008.

2. Комисията съставя и поддържа списък на традиционните храни от трети държави, 

получили разрешение съгласно член 11, параграф 5 от настоящия регламент, който 

се публикува в серия C на Официален вестник на Европейския съюз.

3. На пазара в рамките на Съюза могат да се пускат само нови храни, които са 

включени в списъка на Съюза или в списъка на традиционните храни от трети 

държави.

Член 8

Общи условия за включване на 

нови храни в списъците

Нова храна може да бъде включена в съответния списък, само ако отговаря на следните 

условия:

а) не представлява опасност за здравето на потребителя въз основа на наличните 

научни доказателства;
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б) не заблуждава потребителя;

в) ако е предназначена да замени друга храна, не се различава от тази храна в такава 

степен, че нормалната ѝ консумация да бъде неблагоприятна за храненето на 

потребителя.

Член 9

Съдържание на списъка на Съюза

1. Списъкът на Съюза се актуализира в съответствие с процедурата, установена в 

Регламент (ЕО) № 1331/2008 и, когато е приложимо, в съответствие с член 16 от 

настоящия регламент.

2. Вписването на нова храна в списъка на Съюза включва спецификация на храната и, 

когато е подходящо, уточнява условията на употреба, допълнителни специфични 

изисквания за етикетиране с цел информиране на крайния потребител и/или 

изискване за наблюдение след пускането на пазара, и, когато е приложимо, 

информацията, посочена в член 16, параграф 4.

Член 10

Съдържание на списъка на традиционните храни от трети държави

1. Списъкът на традиционните храни от трети държави се актуализира в съответствие с 

процедурата, предвидена в член 11.
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2. Вписването на традиционна храна от трета държава в списъка на традиционните 

храни от трети държави включва спецификация на храната и, когато е подходящо, 

уточнява условията на употреба и/или допълнителни специфични изисквания за 

етикетиране с цел информиране на крайния потребител.

Член 11

Процедура за включване на традиционна храна от трета държава 

в списъка

1. Чрез дерогация от процедурата, предвидена в член 9, параграф 1 от настоящия 

регламент, заинтересована страна по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент 

(ЕО) № 1331/2008, която възнамерява да пусне на пазара в рамките на Съюза 

традиционна храна от трета държава, подава заявление до Комисията.

Това заявление включва:

а) име и описание на храната,

б) състав на храната,

в) държава на произход,
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г) документирани данни, показващи историята на безопасна употреба като храна 

в която и да било трета държава,

д) където е приложимо, условия за употреба и специфични изисквания за 

етикетиране,

е) резюме на съдържанието на заявлението.

Заявлението се подава в съответствие с правилата за прилагане, посочени в 

параграф 7 от настоящия член.

2. Комисията препраща незабавно валидното заявление, посочено в параграф 1, на 

държавите-членки и на Органа.

3. В срок от шест месеца от получаването на заявление Органът дава становище.

Когато Органът поиска допълнителна информация от заинтересованата страна, той, 

след консултация с последната, определя срок, в рамките на който тази информация 

да бъде предоставена. Шестмесечният срок автоматично се удължава с този 

допълнителен срок. Органът предоставя допълнителната информация на 

държавите-членки и на Комисията.

4. С оглед на изготвянето на становището си Органът проверява дали:

а) историята на безопасна употреба като храна в която и да било трета държава е 

обоснована от качеството на данните, предоставени от заинтересованата 

страна; както и
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б) съставът на храната и, където е приложимо, условията на употребата ѝ не 

представляват риск за здравето на потребителите в Съюза.

Органът препраща становището си на Комисията, на държавите-членки и на 

заинтересованата страна.

5. В срок от три месеца след представянето на становището на Органа, Комисията 

актуализира списъка на традиционните храни от трети държави в съответствие с 

процедурата по регулиране, посочена в член 19, параграф 2, като взема под 

внимание становището на Органа, приложимите разпоредби на правото на Съюза и 

всякакви други основателни фактори, свързани с разглеждания въпрос. Комисията 

информира съответно заинтересованата страна. Ако Комисията реши да не извърши 

актуализиране на списъка на традиционните храни от трети държави, тя информира 

съответно заинтересованата страна и държавите-членки, като посочва причините, 

поради които не счита актуализирането за оправдано.

6. Заинтересованата страна може да оттегли заявлението си на всеки етап от 

процедурата.

7. До …  Комисията приема подробни правила за прилагането на настоящия член в 

съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 19, параграф 2.

                                               

 ОВ: моля въведете датата: 2 години след влизането в сила на настоящия регламент.
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Член 12

Технически насоки

Без да се засягат мерките за прилагане, приети съгласно член 9, параграф 1, буква а) от 

Регламент (ЕО) № 1331/2008, и до …* Комисията предоставя, когато е уместно, в тясно 

сътрудничество с Органа и след консултация със заинтересованите страни, технически 

насоки и инструменти за съдействие на заинтересованите страни при изготвянето и 

подаването на заявления съгласно настоящия регламент; по-специално стопанските субекти 

в хранителната промишленост, особено малките и средните предприятия.

Член 13

Становище на Органа

Когато е уместно при оценяване на безопасността на новите храни Органът по-специално:

а) преценява дали храната е толкова безопасна, колкото е храната от друга, сравнима 

категория, която вече съществува на пазара в рамките на Съюза, или е толкова 

безопасна, колкото е храната, която новата храна е предназначена да замени;

б) взема под внимание историята на безопасна употреба на храната.

                                               

* ОВ: моля въведете датата: 2 години след влизането в сила на настоящия регламент.
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Член 14

Специални задължения за стопанските субекти

 в хранителната промишленост

1. От съображения за безопасност на храните и в съответствие със становището на 

Органа Комисията може да наложи изискване за наблюдение след пускането на 

пазара. Стопанските субекти в хранителната промишленост, пускащи храната на 

пазара в рамките на Съюза, отговарят за изпълнението на изискванията за 

наблюдение след пускането на пазара, уточнени при вписването на съответната 

храна в списъка на Съюза на нови храни.

2. Производителят незабавно уведомява Комисията за:

а) всяка нова научна или техническа информация, която би могла да повлияе на 

оценката на безопасността при употребата на въпросната нова храна;

б) всяка забрана или ограничение, наложени от компетентния орган на трета 

държава, в която новата храна се пуска на пазара.

Член 15

Европейска група по етика в науката и новите технологии

Комисията — по своя собствена инициатива или по искане на държава-членка — може да се 

консултира с Европейската група по етика в науката и новите технологии, с оглед да получи 

нейното становище по проблеми, свързани с особено значими от етична гледна точка 

области на науката и новите технологии.

Комисията прави това становище обществено достъпно.
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Член 16

Процедура по разрешаване в случаи, свързани със защита на данните

1. По искане на заявителя, подкрепено с подходяща информация, която може да бъде 

проверена и е включена в документацията на заявлението, новоразработени научни 

доказателства и/или научни данни, предоставени в подкрепа на заявлението, не 

могат да бъдат използвани в полза на друго заявление за период от пет години от 

датата на включване на новата храна в списъка на Съюза без съгласието на 

предходния заявител. Тази закрила се предоставя, когато:

а) новоразработените научни доказателства и/или научните данни са посочени от 

заявителя като обект на права на собственост към момента на подаване на 

първото заявление (патентовани научни данни);

б) предходният заявител е имал изключително право на позоваване на 

патентованите научни данни към момента на подаване на първото заявление;

както и

в) новата храна не би могла да бъде разрешена без предоставяне на патентованите 

научни данни от предходния заявител.

Предходният заявител обаче може да се споразумее с последващ заявител, че такива 

данни и информация могат да бъдат използвани.
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2. След консултация със заявителя Комисията определя коя информация следва да 

получи защитата, посочена в параграф 1, и уведомява заявителя, Органа и 

държавите-членки за своето решение.

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, за 

актуализирането на списъка на Съюза с нова храна, различна от традиционните 

храна от трети държави, се взема решение в съответствие с процедурата по 

регулиране, посочена в член 19, параграф 2 от настоящия регламент, в случаите 

когато патентованите научни данни се ползват със защита съгласно настоящия член.

В този случай разрешението се издава за периода, посочен в параграф 1 от 

настоящия член.

4. В случаите, посочени параграф 3 от настоящия член, при вписването на нова храна в 

списъка на Съюза, освен информацията по член 9, параграф 2 от настоящия 

регламент, се посочва и:

а) датата на вписване на новата храна в списъка на Съюза;

б) фактът, че вписването се основава на патентовани новоразработени научни 

доказателства и/или патентовани научни данни, които са защитени съгласно 

настоящия член;
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в) името и адресът на заявителя;

г) фактът, че новата храна е получила разрешение за пускане на пазара в рамките 

на Съюза само от посочения в буква в) заявител, освен ако последващ заявител 

не получи разрешение за храната без позоваване на патентованите научни 

данни, които са определени като такива от предходния заявител.

5. Преди изтичането на срока по параграф 1 от настоящия член Комисията актуализира 

списъка на Съюза в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 19, 

параграф 2, така че ако разрешената храна все още отговаря на условията, 

установени в настоящия регламент, специфичните данни, посочени в параграф 4 от 

настоящия член, да не се включват повече.

Член 17

Информация за обществеността

Комисията оповестява:

а) списъка на Съюза, посочен в член 7, параграф 1, и списъка на традиционните храни 

от трети държави, посочен в член 7, параграф 2, като това се прави на отделна, 

определена за целта страница на уебсайта на Комисията;
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б) резюметата на заявленията, подадени по силата на настоящия регламент;

в) констатациите от консултациите, посочени в член 4, параграф 3.

Комисията може да приеме мерки за прилагане на настоящия член, включително 

договорености за оповестяване на резултатите от консултациите по първа алинея, буква в) от 

настоящия член, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 19, 

параграф 2.

Глава III

Общи разпоредби

Член 18

Санкции

Държавите-членки определят правилата за санкциите, които се налагат за нарушения на 

разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да 

гарантират, че те се прилагат. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, 

пропорционални и възпиращи. Държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията 

до …* и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

                                               

* ОВ: моля въведете датата: 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.
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Член 19

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето 

на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от 

Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три 

месеца.

Член 20

Делегирани актове

С оглед на постигане на целите на настоящия регламент, предвидени в член 1, Комисията 

приема не по-късно от ...* допълнителни критерии за оценка на това дали дадена храна е била 

използвана за консумация от човека в значителна степен в рамките на Съюза преди 15 май 

1997 г., съгласно посоченото в член 3, параграф 2, буква а), чрез делегирани актове в 

съответствие с член 21 и при спазване на условията по членове 22 и 23.

                                               

* ОВ: моля въведете датата: 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.



11261/3/09 REV 3 BK/DG/pen 39
DG I BG

Член 21

Упражняване на делегирането

1. Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 20, се предоставят 

на Комисията за срок от пет години след влизането в сила на настоящия регламент.

Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия най-късно 

шест месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия 

се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в съответствие с член 22.

2. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно 

Европейския парламент и Съвета за него.

3. Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при

условията, предвидени в членове 22 и 23.
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Член 22

Оттегляне на делегирането

1. Делегирането на правомощия, посочено в член 20, може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или от Съвета.

2. Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да 

оттегли делегирането на правомощие, информира другата институция и Комисията 

най-късно един месец преди да вземе окончателно решение, като посочва 

делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени, както и причините за 

оттеглянето.

3 С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в 

същото решение. То поражда действие незабавно или на по-късна дата, посочена в 

него. Решението за оттегляне не засяга действителността на делегираните актове, 

които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 23

Възражения срещу делегираните актове

1. Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт в 

срок от три месеца от датата на нотификацията.
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2. Ако към момента на изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито 

Съветът са възразили по делегирания акт или ако преди тази дата и Европейският 

парламент, и Съветът са информирали Комисията, че са решили да не правят 

възражения, делегираният акт влиза в сила на датата, предвидена в него.

3. Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегирания акт, той не 

влиза в сила. Институцията, която възразява срещу делегирания акт, посочва 

причините за това.

Член 24

Преглед

1. До …* и в светлината на натрупания опит Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент, и 

по-специално на членове 3, 11 и 16, придружен, по целесъобразност, от 

законодателни предложения.

2. До …** Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно 

всички аспекти на храните, произведени от животни, които са получени чрез 

използване на техники за клониране, и от потомството на такива животни, 

последван, по целесъобразност, от законодателни предложения.

3. Докладите и всички предложения се правят обществено достъпни.

                                               

* ОВ: моля въведете датата: 5 години след влизането в сила на настоящия регламент.
** ОВ: моля въведете датата: 1 година след влизането в сила на настоящия регламент.
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Глава IV

Преходни и заключителни разпоредби

Член 25

Отмяна

Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 се отменят, считано от …*, освен по 

отношение на заявления в процес на разглеждане, за които се прилага член 27 от настоящия 

регламент.

Член 26

Изготвяне на списъка на Съюза

Не по-късно от …* Комисията изготвя списъка на Съюза, като вписва новите храни, 

разрешени и/или нотифицирани по силата на членове 4, 5 и 7 от Регламент (ЕО) № 258/97 в 

списъка на Съюза, включително всички съществуващи условия за разрешаване, ако е 

уместно.

                                               

* ОВ: моля въведете датата: 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
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Член 27

Преходни мерки

1. Всяко заявление за пускане на пазара в рамките на Съюза на нови храни, подадено в 

държава-членка съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 преди …*, се 

трансформира в заявление по настоящия регламент, ако първоначалният доклад за 

оценка, предвиден в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 258/97, все още не е 

изпратен на Комисията и в случаите, когато се изисква доклад за допълнителна 

оценка в съответствие с член 6, параграфи 3 или 4 от Регламент (ЕО) № 258/97.

За обработката на останалите заявления в процес на разглеждане, представени 

съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 преди … *, се прилагат разпоредбите на 

посочения регламент.

2. Комисията може да приеме подходящи преходни мерки за прилагане на параграф 1 

от настоящия член в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 19, 

параграф 2.

                                               

* ОВ: моля въведете датата: 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
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Член 28

Изменения на Регламент (ЕО) № 1331/2008

Регламент (ЕО) № 1331/2008 се изменя, както следва:

1) Заглавието се заменя със следното:

„Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 

2008 година за установяване на обща процедура за издаване на разрешения за 

добавките в храните, ензимите в храните, ароматизантите в храните и новите 

храни“.

2) В член 1, параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. Настоящият регламент установява обща процедура за оценка и издаване на 

разрешения (наричана оттук нататък „общата процедура“) за добавките в 

храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните, както и за 

материалите, представляващи източници на ароматизанти в храните, и за 

хранителни съставки с ароматизиращи свойства, използвани или 

предназначени за влагане във или върху храни и нови храни (наричани 

по-нататък „веществата или продуктите“), която да допринася за свободното 

движение на храни в рамките на Съюза, както и за високо ниво на опазване на 

човешкото здраве и високо ниво на защита на потребителите, включително 

защита на интересите на потребителя. Настоящият регламент не се прилага за 

пушилните ароматизанти, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) 

№ 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. 

относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане във 

или върху храни*.
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2. Общата процедура урежда процедурните правила за актуализиране на 

списъците с вещества и продукти, чието предлагане на пазара е разрешено в 

Съюза съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008, Регламент (ЕО) № 1332/2008, 

Регламент (ЕО) № 1334/2008, както и Регламент (ЕС) № .../... на Европейския 

парламент и на Съвета от …относно новите храни**+ (наричани оттук нататък 

„секторни законодателни актове в областта на храните“).

________________

* ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1.

** ОВ L… ++ “.

3) В член 1, параграф 3, член 2, параграфи 1 и 2, член 9, параграф 2, член 12, параграф 1 

и член 13 думите „вещество“ и „вещества“ се заменят съответно с „вещество или 

продукт“ или „вещества или продукти“, според случая.

4) Заглавието на член 2 се заменя със следното:

„Списък на Съюза на вещества или продукти“.

                                               

+ ОВ: моля въведете номера и датата на настоящия регламент.
++ ОВ: моля въведете данните за публикация на настоящия регламент.



11261/3/09 REV 3 BK/DG/pen 46
DG I BG

5) В член 4 се добавя следният параграф :

„3. За актуализиране на отделните списъци на Съюза, регулирани съгласно 

различни секторни законодателни актове в областта на храните, може да се 

подаде едно-единствено заявление, свързано с вещество или продукт, стига 

заявлението да отговаря на изискванията на всеки от секторните законодателни 

актове в областта на храните.“.

6) В началото на член 6, параграф 1 се вмъква следното изречение:

„В случай на научни основания за опасения във връзка с безопасността, се определя 

и се изисква от заявителя допълнителна информация във връзка с оценката на 

риска.“.

7) В член 7 параграфи 4, 5 и 6 се заменят със следното: 

„4. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на всеки един от 

секторните законодателни актове в областта на храните, с изключение на 

новите храни, свързани с изваждане на дадено вещество от списъка на Съюза, 

се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в 

член 14, параграф 3.

5. Поради съображения за ефективност мерките, предназначени да изменят 

несъществени елементи на всеки един от секторните законодателни актове в 

областта на храните, с изключение на новите храни, включително чрез 

допълването му, които са свързани с добавянето на дадено вещество в списъка 

на Съюза и с добавянето, отпадането или изменението на условия, 

спецификации или ограничения, свързани с присъствието на това вещество в 

списъка на Съюза, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с 

контрол, посочена в член 14, параграф 4.
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6. С изключение на новите храни и поради наложителни причини за спешност 

Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 14, 

параграф 5, за изваждане на дадено вещество от списъка на Съюза и за 

добавяне, отпадане или изменение на условия, спецификации или ограничения, 

свързани с присъствието на дадено вещество в списъка на Съюза.

7. Мерките, свързани с изваждането от списъка на Съюза и добавянето в него на 

продукт, попадащ в приложното поле на регламента за новите храни, и/или с

добавянето, отпадането или изменението на условия, спецификации или 

ограничения, свързани с присъствието на този продукт в списъка на Съюза, се 

приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 14, 

параграф 2.“

8) Думата „Общност“ се заменя със „Съюз“.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз.
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Прилага се от …*.

Въпреки това членове 26, 27 и 28 се прилагат от …**. Освен това, чрез дерогация от втора 

алинея на настоящия член и от член 16, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1331/2008, 

считано от …** могат да се подават заявления в съответствие с настоящия регламент във 

връзка с разрешения за храни, посочени в член 3, параграф 2, буква а), подточка iv) от 

настоящия регламент, когато съответната храна вече е на пазара в рамките на Съюза на тази 

дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави-членки.

Съставено в ... на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

                                               

* ОВ: моля въведете датата: 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
** ОВ: моля въведете датата: влизането в сила на настоящия регламент.
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 15 януари 2008 г. Комисията представи предложение1 за регламент относно новите 

храни, изменящ Регламент (ЕО) № 1331/2008 от 16 декември 2008 г. за установяване на 

обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и 

ароматизантите в храните. Предложението се основаваше на член 95 от Договора за 

създаване на Европейската общност.

В съответствие с член 251 от Договора за създаване на Европейската общност 

Европейският парламент прие становището си на първо четене на 25 март 2009 г.2.

Европейският икономически и социален комитет прие становището си на 29 май 

2008 г.3.

В съответствие с член 294, параграф 5 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, на 15 март 2010 г. Съветът прие с единодушие своята позиция на 

първо четене.

II. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТ

Още в Бялата книга за безопасността на храните, приета на 12 януари 2000 г.4, 

Комисията обяви намеренията си да разгледа прилагането на законодателството за 

новите храни и да направи необходимите корекции в съществуващия Регламент (ЕО) 

№ 258/97 относно нови храни и нови хранителни съставки.

Целта на предложението е да се актуализира и изясни регулаторната рамка за 

разрешаване и пускане на пазара на нови храни, като същевременно се гарантира 

безопасността на храните, защитата на човешкото здраве и интересите на 

потребителите и ефективното функциониране на вътрешния пазар. С него се отменят 

Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията.

                                               
1 Док. 5431/08. 
2 Док. 7990/09.
3 ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 81.
4 Док. 5761/00, COM(1999) 719 окончателен
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Предложението запазва датата 15 май 1997 г. като праг за определяне на новостта на 

храните и пояснява, че определенията за нови храни включват храни, в чието 

производство са били използвани нови технологии, или храни, произлизащи от 

растения или животни, към които са били приложени нетрадиционни способи на 

размножаване.

Комисията предложи пускането на пазара на нови храни да става по централизирана 

процедура на общностно равнище в съответствие с Регламент (ЕО) № 1331/2008 за 

установяване на обща разрешителна процедура, която ще замени сегашната система на 

оценка на риска от националните органи. Оценката на риска ще се извършва от 

Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Включването на нова храна в 

списъка на Общността на новите храни ще се разглежда от Комисията въз основа на 

становището на ЕОБХ. Комисията ще бъде подпомагана от Постоянния комитет по 

хранителната верига и здравето на животните. Окончателното решение за 

актуализиране на списъка на новите храни ще се взема от Комисията чрез процедурата 

по комитология с контрол.

Разрешаването, свързано със заявителя, и опростената процедура ще бъдат заменени от 

решения за разрешаване, адресирани до Общността, като общо правило. Защита на 

данните може да се предоставя в обосновани случаи, засягащи новоразработени научни 

доказателства и патентовани данни, с цел да се подпомогнат иновациите в хранително-

вкусовата промишленост.

Предложението въвежда определение за „традиционна храна от трета държава“ като 

категория нови храни, които следва да бъдат предмет на нотификация, ако ЕОБХ или 

държавите-членки не представят обосновани възражения относно тяхната безопасност.

Вече разрешените нови храни ще продължат да бъдат предлагани на пазара и остават в 

списъка на Общността на нови храни.
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III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА

1. Уводни бележки

Позицията на Съвета отразява резултатите от разглеждането на предложението на 

Комисията от Съвета. Съветът внесе в текста няколко промени, част от които са въз 

основа на предложените от Европейския парламент изменения.

Комисията прие всички промени, направени от Съвета на нейното предложение, с 

изключение на въвеждането на определение за потомство на клонирани животни в 

член 3, параграф 2, буква б) и включването на потомството в член 3, параграф 2, 

буква а), подточка i).

2. Изменения на Европейския парламент

На пленарното гласуване, състояло се на 25 март 2009 г., Европейският парламент прие 

76 изменения на предложението5. Съветът включи в общата си позиция 30 изменения, 

от които 20 изцяло (изменения 7, 15, 16, 20, 35, 41, 42, 44, 45, 53, 63, 65, 67, 68, 69, 76, 

77, 88, 89, 93), 5 отчасти (изменения 1, 30, 40, 91, 92) и 5 по принцип (изменения 3, 6, 

11, 25, 64).

                                               
5 Док. 7990/09 (P6_TA(2009)0171).
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2.1. Основни изменения, внесени от Съвета в предложението, с позоваване на 

измененията на Европейския парламент6

а) Цели на регламента (член 1 и съображения 1 и 2) — Съветът добави защитата на 

околната среда и хуманното отношение към животните. Това отчасти отговаря на 

изменения 1 и 30 и отразява духа на изменение 3.

б) Обхват (член 2, параграф 2, буква а), подточка v) и съображения 13 и 14) —

Съветът поясни, че в очакване на съответните изменения на Регламент (ЕО) 

№ 1925/2006, Директива 2002/46/EО и Директива 89/398/EИО онези витамини и 

минерали, приготвени от нови източници или чрез производствен процес, които 

не са били взети предвид в момента на тяхното разрешаване и които водят до 

значителни промени в състава или структурата на храната, като се отразяват на 

нейната хранителна стойност, метаболизма или нивото на нежеланите вещества, 

следва да бъдат включени в обхвата на регламента за новите храни. Това 

съответства на първата част на изменение 91.

в) Определение за нови храни (член 3 и съображения 6, 8, 10, 11) — основният 

критерий за определяне на новия характер на храната остава дали тя е била 

използвана за консумация от човека в значителна степен в рамките на Съюза

преди 15 май 1997 г. С цел правна яснота Съветът прие, че преди датата на 

прилагане на регламента трябва да бъдат разработени допълнителни критерии за 

оценка на консумацията от човека в значителна степен в рамките на Съюза преди 

15 май 1997 г. Приемането на тези критерии беше делегирано на Комисията в 

съответствие с член 290 от Договора за функционирането на ЕС. Това беше 

придружено с отлагане на датата на прилагане до изтичането на 24 месеца след 

датата на влизане в сила на регламента.

                                               
6 Номерирането на съображенията и на членовете отговаря на текста на позицията на 

Съвета на първо четене.
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С цел да се осигури по-голяма яснота бяха направени следните промени в 

определенията:

 направена е разлика между храни от животински произход и храни от 

растителен произход. Храните от растителен произход попадат в обхвата на 

регламента само ако нетрадиционният способ, приложен при отглеждането 

на растението, води до значителни промени в състава или структурата на 

тези храни;

 добавяне на определения за „потомство“ и „специално създадени 

наноматериали“ (вж. също букви г) и д) по-долу);

 съставките, използвани в хранителни добавки преди 15 май 1997 г., са 

обхванати от определението и следователно за тях се изисква разрешение 

само ако ще бъдат използвани в храни, различни от хранителните добавки;

 определението за „традиционни храни от трета държава“ обхваща храни, 

получени единствено чрез първично производство с установена история на 

безопасна употреба на храната в трета държава в продължение на най-малко 

25 години като част от обичайния режим на хранене на голяма част от 

населението;

 отбелязва се, че нивото на хармонизация за медицинските продукти 

предоставя възможност на държава-членка, ако установи в съответствие с 

Директива 2001/83/EО, че дадено вещество е медицински продукт, да 

ограничи пускането на пазара на такъв продукт съгласно правото на Съюза, 

дори ако същият продукт е бил разрешен като нова храна по силата на 

настоящия регламент.

Съветът прие, че Комисията може, чрез процедурата по регулиране в рамките на 

комитологията, да приеме допълнителни критерии за изясняване на 

определенията в член 3, параграф 2, буква а), подточки i)—iv) и букви в), г) и д), с 

цел да се осигури хармонизираното им прилагане от държавите-членки.

Тези промени отговарят на изменения 15, 16, 35, 63 и на голяма част от

изменение 92.
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г) Храни, произведени от животни, получени по нетрадиционни способи на 
размножаване и тяхното потомство (член 3, параграф 2, буква а), подточка i) и 
съображения 6 и 7) — Съветът е съгласен, че храните, произведени от животни, 
получени по нетрадиционни способи на размножаване (напр. клониране) и 
тяхното потомство попадат в обхвата на регламента. Същевременно Съветът е на 
мнение, че този регламент не може адекватно да управлява всички аспекти на 
клонирането и Комисията следва да проучи допълнително въпроса. За тази цел в 
рамките на една година от датата на влизане в сила на регламента Комисията 
представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно всички аспекти 
на производството на храни от клонирани животни и тяхното потомство, който
при целесъобразност да бъде последван от законодателно предложение (член 20, 
параграф 2). Това е в съответствие с изменение 93. Съветът смята, че е 
необходимо храните, произведени от клонирани животни, да останат в обхвата на 
предложения регламент, докато Комисията не предложи специално 
законодателство и същото не бъде прието. С това решение се избягва правният 
вакуум, който би се създал с изключването на такива храни от регламента, 
съгласно предложението на Европейския парламент, при липса на 
законодателство, регулиращо производството на храни от клонирани животни.

д) Наноматериали — Съветът отчита необходимостта от систематично оценяване на 
безопасността и на разрешителната процедура за храни, съдържащи или 
съставени от специално създадени наноматериали, без оглед на промените, които 
наноматериалите биха могли да предизвикат в качествата на такива храни. Ето 
защо Съветът ясно посочи, че такива храни се смятат за нови (член 3, параграф 2, 
буква а), подточка iv) и добави определението за „специално създаден
наноматериал“ (член 3, параграф 2, буква в). По този начин Съветът запълни 
празнотата, която можеше да се създаде, ако използването на нанотехнологии не 
би довело до значителни промени в състава или структурата на храните, както е 
посочено в член 3, параграф 2, буква а), подточка iii), но храните въпреки това 
биха съдържали специално създадени наноматериали. Съображение 9 подчертава 
необходимостта от международно съгласувано определение за наноматериалите.
Ако на международно равнище бъде съгласувано различно определение, 
коригирането на определението в този регламент ще бъде извършено чрез 
обикновената законодателна процедура. Комисията изрази резерви с мотива, че 
съгласно член 290 от Договора за функционирането на ЕС това адаптиране следва 
да ѝ бъде делегирано. Така Съветът прие част от изменение 92.
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Съветът прие основната идея на изменения 6 и 11 относно необходимостта от 

подходящи методи за оценка на риска при специално създадените наноматериали, 

което е отразено в съображение 20.

е) Определяне на статута на храните (член 4 и съображение 16) — Съветът е 

съгласен, че за определянето на статута на храните, които ще бъдат пуснати на 

пазара на Съюза във връзка с определението за нови храни, отговорност ще носят 

хранително-вкусовите предприятия, които трябва да се консултират със своите 

национални органи в случай на съмнение.

ж) Разрешаване на нови храни (член 9 и съображение 18) — Съветът е съгласен, че 

разрешаването на нови храни следва да се извършва в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 1331/2008, освен ако настоящият регламент не предвижда специална 

дерогация. Съветът поясни, че при разрешаването на нови храни следва да се 

вземат предвид етичните и екологичните фактори, хуманното отношение към 

животните и принципът на предохранителните мерки. Тези фактори следва да се 

разглеждат за всеки отделен случай според съдържанието на заявлението. Това 

отговаря на изменение 20.

з) Разрешаване на традиционни храни от трети държави (член 11 и съображение 22) 

— Съветът не прие „процедурата на нотификация“, както предлага Комисията.

За да се гарантира безопасността на храните, всяко разрешаване следва да се 

основава на становището на ЕОБХ и последващото разрешаване, прието от 

Комисията чрез процедурата по регулиране в рамките на комитологията.

Оценката на ЕОБХ следва да се съсредоточава преди всичко върху данните за 

безопасна употреба на храните и информацията относно състава на 

традиционните храни. За да се ускори процедурата, следва да се прилагат кратки 

крайни срокове — 6 месеца за становището на ЕОБХ и 3 месеца за 

проектомярката, представена от Комисията на Постоянния комитет по 

хранителната верига и здравето на животните. Ще бъде установен отделен списък 

с разрешени традиционни храни от трети държави (член 7, параграф 2). Новият 

подход на Съвета въпреки всичко обхваща изменения 65 и 68.
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и) Технически насоки (член 12) — преди датата на прилагане на регламента (т.е. 
2 години след неговото влизане в сила) Комисията трябва да предостави 
технически насоки и инструменти на заинтересованите страни, по-специално 
хранително-вкусовите предприятия и малките и средните предприятия. От само 
себе си се разбира, че Препоръка 97/618/EО на Комисията ще се прилага до 
отмяната на Регламент (ЕО) № 258/1997. Това е в съответствие с изменение 69.

й) Европейската група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ) (член 15 и 
съображение 28) — беше добавена допълнителна разпоредба, даваща възможност 
на Комисията, по нейна инициатива или по искане на държава-членка, да се 
консултира с ЕГЕ по етични въпроси, свързани с новите храни. Това съответства 
на изменение 76. Ако ЕГЕ бъде консултирана, нейното становище ще бъде взето 
предвид на етапа на управление на риска.

к) Защита на данните (член 16 и съображение 25) — с цел насърчаване на 
иновациите в промишлеността Съветът прие необходимостта от защита на новите 
научни доказателства и/или патентовани научни разработки за период от 
5 години. Такива защитени данни не могат да бъдат използвани за друго 
заявление без съгласието на първоначалния заявител, като разрешението е 
ограничено до първоначалния заявител през петгодишния период, освен ако 
следващ заявител не получи разрешение без позоваване на тези патентовани 
данни. Това напълно обхваща изменение 77. Въпреки че изменение 25 не беше 
прието само по себе си, член 16 е в неговия дух.

л) Информация за обществеността (член 17) — резюмета на заявления, резултати от 
консултации за определяне на статута на храните и списъци с разрешените нови 
храни трябва да бъдат на разположение на обществеността, като списъците с 
храните трябва да се публикуват на специална уебстраница. Това съответства на 
изменения 41, 53 и 67, отчасти на изменение 40 и обхваща по принцип 
изменение 64.

м) Преходни мерки (член 23 и съображение 29) — висящо заявление, подадено в 
съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, се обработва съгласно този 
регламент само ако първоначалният доклад за оценка е бил предоставен в 
съответствие с член 6, параграф 3, като не е била необходима допълнителна 
оценка и не са били повдигнати възражения от държавите-членки. Това е в 
съответствие с изменения 88 и 89.
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В допълнение на посочените по-горе изменения общата позиция включва изменения 7, 

42, 44, 45, които са от техническо/езиково естество и целят да подобрят яснотата на 

текста.

След като на 1 декември 2009 г. Договорът за функционирането на ЕС влезе в сила, 

Съветът трябваше да адаптира към него разпоредбите относно процедурата по 

регулиране с контрол в предложението на Комисията. Съветът постигна съгласие, че 

следните разпоредби следва да предоставят изпълнителни правомощия на Комисията 

(член 291, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС):

 член 3, параграф 4: приемане на допълнителни критерии за изясняване на 

определенията в член 3, параграф 2, буква а), подточки i)—iv) и букви в), г) и д), 

които могат да бъдат приети;

 член 11, параграф 5: актуализиране на списъка на традиционни храни от трети 

държави;

 член 16, параграф 5: актуализиране на списъка на Съюза в случай на защита на 

данните преди изтичането на 5-годишния срок за защита на данните;

 член 27, параграф 2: преходни мерки за прилагане на член 27, параграф 1, които 

могат да бъдат приети;

 член 9: актуализиране на списъка на Съюза на новите храни. За тази цел 

Регламент (ЕО) № 1331/2008 следва да бъде изменен (вж. член 28 от позицията на 

Съвета).

Както е посочено в буква в) по-горе, Съветът се съгласи, че приемането на критерии за 

оценка на това дали дадена храна е била използвана за консумация от човека в 

значителна степен в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г. до датата на прилагане на 

този регламент (т.е. 24 месеца след неговото влизане в сила) следва да бъде делегирано 

на Комисията в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на ЕС.
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2.2. Изменения на Европейския парламент, които не са приети

Съветът не прие 46 изменения по следните причини:

i) Изменение 2: гарантирането на висока степен на защита на човешкото здраве и 

интересите на потребителите по отношение на храните и ефективното 

функциониране на вътрешния пазар са две основни цели на правото на Съюза 

относно хранителните продукти (член 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002). Тези два 

аспекта са обхванати от съображения 1 и 2.

ii) Изменение 9: както е обяснено в буква в) по-горе, основният критерий за 

оценяване на новостта на храните остава тяхното използване за консумация от 

човека в значителна степен в рамките на Съюза преди 15 май 1997 г.

Модифицирана първична молекулярна структура, микроорганизми, плесени, 

водорасли, нови щамове на микроорганизми и концентрати на вещества 

продължават да попадат под това определение и няма нужда да бъдат изреждани в 

отделен списък.

iii) Изменение 22: ЕОБХ сътрудничи с държавите-членки, когато подготвя 

становищата си, и може да използва мрежа, както е предвидено в член 36 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 2230/2004 на Комисията.

iv) Изпитания върху животни (изменения 21, 87) — въпросът с изпитанията върху 

животни, по-специално относно избягването да се правят опити върху гръбначни 

животни и обмена на резултатите от опитите, не попада в обхвата на регламента.

Съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 (обща разрешителна 

процедура) ЕОБХ представя предложение относно данните, необходими за оценка 

на риска при новите храни, и те следва да отчитат необходимостта да се избягват 

ненужните изпитания върху животни.
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v) Забрана за производство на храни, пускане на пазара и внос на клонирани 

животни и тяхното потомство (изменения 5, 10, 12, 14, 91 (точка 2, буква бa), 92 

(точка 2, буква a), подточка ii) и буква вa), 51 (втора част) — Съветът не може 

да се съгласи с незабавното изключване на храни, получени от клонирани 

животни и тяхното потомство, от обхвата на регламента (вж. буква г) по-горе).

Следва също да се отбележи, че Комисията има право на инициатива за 

предлагане на законодателство на ЕС и не може да бъде задължена чрез 

законодателен акт да направи законодателно предложение.

vi) Наноматериали

а. Изменение 13: не попада в обхвата на регламента за новите храни; прилага 

се Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, 

предназначени за контакт с храни.

б. Изменение 90: систематичното специфично етикетиране на съставки под 

формата на наноматериали е прекомерно. Съществува изискване за 

разглеждане на изисквания за специфично етикетиране за всеки отделен 

случай в съответствие с член 9, параграф 2.

в. Изменение 50: в случай на съмнение относно безопасността на храните, 

съдържащи наноматериали, ще се прилага принципът на предохранителните 

мерки. Освен това срокът до датата на прилагане на регламента беше 

удължен на 24 месеца, като по този начин се дава допълнително време за 

разработване на методи за оценка на риска за специално създадени 

наноматериали.

vii) Определяне на статута на храните (изменение 18 и част от изменение 40):

измененията не са съвместими с подхода, приет от Съвета (вж. буква г) по-горе).
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viii) Допълнителни критерии за оценка на риска от ЕОБХ:

г. Изменение 70: посочването на член 6 (член 8 от Общата позиция) не е 

подходящо, тъй като се отнася за условия, които ще се вземат предвид на 

етапа на управление на риска, а не при оценката на риска от страна на 

ЕОБХ.

д. Изменение 71: противоречи на вътрешните процедури на ЕОБХ; при 

оценяването на безопасността на храните ЕОБХ може да разгледа и други 

аспекти, освен вредните или токсични въздействия върху човешкото здраве.

е. Изменение 74: не е част от етапа на оценка на риска; становището на 

Европейската група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ) може да 

бъде поискано от страна на държава-членка и тогава ще бъде взето предвид 

на етапа на управление на риска.

ix) Допълнителни условия за разрешаване на нови храни (управление на риска)

ж. Изменение 23: на етапа на управление на риска могат да бъдат разгледани 

етични аспекти; оценката на Европейската агенция за околната среда 

(ЕАОС) не е приложима.

з. Изменение 43: не е необходимо — аспектите, обхванати от това изменение, 

се вземат предвид от ЕОБХ на етапа на оценка на риска.

и. Изменение 47: не е приложимо; не е необходимо, нито възможно да се иска 

становище на ЕАОС за всяко заявление за разрешаване на нови храни.

й. Изменение 48: становището на ЕГЕ не може да се иска за всяко заявление за 

разрешаване на нови храни. Ако бъде поискано, както предвижда член 15, то 

ще бъде взето предвид на етапа на управление на риска.

к. Изменение 49: аспектите, обхванати от това изменение, се вземат предвид от 

ЕОБХ на етапа на оценка на риска и могат да бъдат обхванати чрез 

въвеждане на условия за употреба и допълнителни изисквания за специално 

етикетиране в съответствие с член 9, параграф 2.

x) Принцип на предохранителните мерки (изменения 1 (втора част), 19, 52) —

принципът на предохранителните мерки, изложен в член 7 от Регламент (ЕО) 

№ 178/2002, е приложим винаги. В съображение 18 има позоваване на този 

принцип. Ето защо не е необходимо да бъде повторен в други съображения и като 

допълнително условие за разрешаване.
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xi) Допълнителни спецификации за вписване на нови храни в списъка на Съюза:

л. Изменение 54: всички повдигнати въпроси вече са отразени в регламента с 

изключение на буква е), която не е ясна, тъй като изискванията за 

мониторинг и инспекциите съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 относно 

официалния контрол са два различни въпроса.

м. Изменение 57: съгласно член 9, параграф 2 контролът върху наличието на 

нежелани вещества в нови храни вече се осъществява чрез спецификациите 

за храните, а ограничаването на излагане на вещества, съдържащи се в нови 

храни, ще бъде обхванато от „условията на употреба“ и може да бъде 

въведено след становището на ЕОБХ.

xii) Контрол след пускане на пазара (изменения 55 и 75) — систематичният контрол 

след пускане на пазара и преразглеждането на разрешителните след пет години за 

всички нови храни, предлагани на пазара, е прекомерно. Това би създало 

административна тежест за хранително-вкусовите предприятия и органите на 

държавите-членки. Член 14 предвижда възможност за налагане на контрол след 

пускане на пазара въз основа на отделни случаи. Производителите са задължени 

да информират Комисията за всяка нова научна или техническа информация, 

която би могла да има отражение върху оценяването на безопасността на новите 

храни, които вече се предлагат на пазара на Съюза.

xiii) Етикетиране на нови храни (изменения 60 и 62) — систематичното етикетиране 

на всички нови храни (изменение 62) е прекомерно и би създало административна 

тежест. Въвеждането на специфични изисквания за етикетиране е възможно 

съгласно член 9, параграф 2. Етикетирането на продукти от животни, хранени с 

генетично модифицирани фуражи (изменение 60), не попада в обхвата на 

регламента (ясно е, че се изключва Регламент (ЕО) № 1829/2003).

xiv) Традиционни храни от трети държави (изменения 28, 64 и 66): За тези храни 

Съветът постигна съгласие за различна разрешителна процедура от тази, 

предложена от Комисията (вж. буква з) по-горе).
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xv) Консултиране с ЕГЕ (изменение 29): формулировката на Съвета на 

съображение 28 по-добре отговаря на съдържанието на член 15 относно 

консултациите с ЕГЕ (вж. буква й) по-горе).

xvi) Привеждане в съответствие на крайните срокове за разрешаване на здравни 

претенции и на нови храни в случай на защита на данните (изменения 27, 80) —

подобно съответствие може да е желателно, но би било трудно да се осигури на 

практика, тъй като оценките се осъществяват по различни графици и двете 

решения се вземат отделно.

xvii) Изменение 61: актуализирането на списъка на Съюза в случай на защита на 

данните се решава в съответствие с процедурата по регулиране, тъй като това са 

индивидуални разрешавания, а не мерки от общ характер.

xviii) Изменения 56 и 91 (параграф 2а): разрешаването на хранителни добавки, 

хранителни ензими и хранителни ароматизанти, приготвени чрез нов 

производствен процес, който води до значителни промени, вече е обхванато от 

секторното законодателство относно добавките (член 12 и съображение 11 от 

Регламент (ЕО) № 1333/2008), ензимите (член 14 и съображение 12 от Регламент 

(ЕО) № 1332/2008) и ароматизантите (член 19 от Регламент (ЕО) № 1334/2008).

Общата разрешителна процедура се прилага за такива разрешавания.

xix) Изменение 78: Съветът не разгледа въпроса за научноизследователските проекти, 

финансирани от ЕС и/или публични източници.

xx) Изменение 81: Регламент (ЕО) № 882/2004 относно официалния контрол, 

провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със 

законодателството в областта на фуражите и храните (включително регламента 

относно новите храни), е приложим и не се налага да бъде повтарян.

xxi) Изменение 82: Съветът постигна съгласие да отложи датата на прилагане на 

регламента до 24 месеца след датата на неговото публикуване. Същият краен срок 

беше поставен на държавите-членки за уведомяване относно разпоредби за 

налагане на глоби.
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xxii) Изменение 83: Не е необходимо; дублиране на разпоредби, приложими в 

съответствие с членове 53 и 54 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Съветът не прие изменения 8 и 85, защото са неясни, и изменения 4, 17, 51 (първа 

част), чието съдържание се разбира от само себе си и не носи никаква добавена 

стойност.

IV. Заключения

Съветът смята, че приетата от него позиция на първо четене представлява баланс 

между опасенията и интересите, чрез който ще бъдат зачетени целите на регламента.

Съветът очаква конструктивни обсъждания с Европейския парламент с оглед на 

бързото приемане на регламента, който гарантира висока степен на защита на 

човешкото здраве и на потребителите.
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СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 5 март 2010 г. (09.03)
(OR. fr)

Междуинституционално досие:
2008/0002 (COD)

6163/10

CODEC 90
DENLEG 18

БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „І/А“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: КОРЕПЕР/СЪВЕТА
Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (първо 
четене) (ЗА + И)
— Приемане
а) на позицията на Съвета
б) на изложението на мотивите на Съвета

1. На 15 януари 2008 г. Комисията представи на Съвета посоченото по-горе 

предложение1, основано на член 95 от Договора за ЕО.

2. Европейският икономически и социален комитет даде становището си на 29 май 

2008 г.2

3. Европейският парламент даде становището си на първо четене на 25 март 2009 г.3

                                               
1 Док. 5431/08.
2 ОВ С 224, 30.8.2008 г., стр. 81.
3 Док. 7990/09.
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4. На 2952-рото си заседание от 22 юни 2009 г. Съветът по селско стопанство постигна 

политическо споразумение по позицията на Съвета на първо четене относно посочения 

по-горе регламент.

5. Комитетът на постоянните представители се приканва да предложи на Съвета:

- като вземе предвид, че делегациите на Гърция и на Обединеното кралство гласуваха 

„въздържал се“, както и позицията на Комисията, да приеме като точка „А“ от 

дневния ред на някое предстоящо заседание, позицията на Съвета на първо четене, 

поместена в док. 11261/2/09 REV 2, и изложението на мотивите на Съвета, 

поместено в док. 11261/1/09 ADD 1 REV 1;

- да вземе решение за вписване в протокола от същото заседание на изявленията, 

които се съдържат в допълнения 1 и 2 към настоящата бележка.

________________________
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СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 5 март 2010 г. (09.03)
(OR. fr, de)

Междуинституционално досие:
2008/0002 (COD)

6163/10
ADD 1

CODEC 90
DENLEG 18

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „І/А“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: КОРЕПЕР/СЪВЕТА
Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (първо 
четене) (ЗА + И)
— Приемане
а) на позицията на Съвета на първо четене
б) на изложението на мотивите на Съвета
— Изявления

Изявление на 24 държави-членки* относно всички аспекти на техниките за клониране 

на животни

Ние отбелязваме постигнатото от Съвета съгласие по факта, че техниките за клониране на 

животни, като технологията за соматичен ядрен трансфер на клетки, притежават специфични 

характеристики, които предполагат, че регламентът за новите храни не може да регулира 

всички въпроси, свързани с клонирането.

                                               
* Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, 

Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, 
Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Чешка република и Швеция.
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Ние отбелязваме освен това, че мнозинството от държавите-членки считат, че храните, 
произведени от животни, които са създадени чрез техники за клониране, и от тяхното 
потомство, следва да бъдат регулирани от специално законодателство. Ето защо такива 
храни следва да бъдат изключени от обхвата на регламента за новите храни веднага щом 
стане приложимо специалното законодателство. Междувременно, за да се избегне 
създаването на правна празнота, тези храни следва да останат в приложното поле на 
регламента за новите храни.

Във връзка с това всички аспекти на техниките за клониране, по-конкретно здравето на 
животните и хуманното отношение към тях, етичните въпроси, безопасността на храните и 
аспектите, свързани с търговията, следва да бъдат оценени внимателно.

С оглед на резултата от тази оценка ние отбелязваме съгласието на мнозинството от 
делегациите да бъде отправена молба към Комисията да представи на Съвета и на 
Европейския парламент предложение за специално законодателство относно всички аспекти 
на техниките за клониране.

Изявление на Обединеното кралство и на Нидерландия

Нидерландия и Обединеното кралство биха желали да отбележат причината, поради която не 
са в състояние да подкрепят внесеното от 24 държави-членки изявление, и по-специално 
биха желали да подчертаят важността на придържането към принципа, че законодателството 
следва да бъде основано на данни, а до законодателни решения не следва да се прибягва 
преди извършването на задълбочена оценка.

В изявлението на държавите-членки се отправя молба към Комисията да представи на Съвета 
и на Европейския парламент предложение за специално законодателство относно всички 
аспекти на техниките за клониране. Нидерландия и Обединеното кралство признават, че 
вероятно ще бъде необходимо специално законодателство за регулиране на въпросите за 
храните, произведени от животни, създадени чрез техники за клониране, и от тяхното 
потомство. Същевременно, докато Комисията предприеме оценка на необходимостта от 
такова законодателство и представи доклад на Съвета и на ЕП, съгласно член 24, параграф 2 
от текста на позицията на първо четене, считаме, че е преждевременно да се призовава за 
широкообхватно законодателство, докато не стане известен резултатът от доклада на 
Комисията и, при необходимост, не бъде представена задълбочена оценка на въздействието.
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Изявление на Гърция

Гърция гласува с „въздържал се“ по време на гласуването по позицията на Съвета на първо 
четене по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията.

Гърция смята, че храните, произведени от животни, които са създадени чрез техники за 
клониране, и от тяхното потомство, следва да не се включват в обхвата на горепосоченото 
предложение. Ние считаме, че с цел защита на човешкото здраве, защита на здравето на 
животните и хуманното отношение на тях, както и с цел устойчиво развитие на околната 
среда, пускането на такива храни на вътрешния пазар следва да бъде забранено.

Нашата позиция се диктува, наред с другото, от необходимостта за прилагане на „принципа 
на предпазните мерки“, тъй като, въз основа на наличните до момента научни доказателства, 
не е възможно да се изключат потенциалните бъдещи опасности, произтичащи от 
прилагането в производството на храни на техники за клониране на животни. Освен това 
бихме желали да подчертаем, че позицията ни отразява високата чувствителност и 
отрицателното отношение на гръцкото обществено мнение като цяло във връзка с въпроса с 
храните от клонирани животни.

Изявление на Германия

В рамките на обсъжданията за адаптиране на предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно новите храни спрямо Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Германия изрази сериозни опасения по отношение на предвидения 
подход, а именно новите храни да бъдат оставени в обхвата на Регламент (ЕО) № 1331/2008 
на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща 
разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в 
храните, като в същото време обаче се предвиди друга разрешителна процедура, различна от 
процедурата във връзка с веществата, които вече попадат в тази категория. Тези опасения 
остават валидни.

С оглед намиране на компромисно решение и за да не попречи на приемането на общата 
позиция, като заявява опасенията си, Германия подкрепя предложения подход за адаптиране 
на регламента спрямо Договора за функционирането на Европейския съюз.
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Въпреки това Германия продължава да поддържа становището, че едно точно адаптиране на 

Регламент (ЕО) № 1331/2008 чрез специален регламент за новите храни не е оправдано.

Важна цел на преработването на Регламент (ЕО) № 258/97 е да се разшири обхватът на 

Регламент (ЕО) № 1331/2008 с цел обхващане на новите храни и съответно прилагане на 

разрешителната процедура в съответствие с Регламент (ЕО) № 1331/2008 и по отношение на 

новите храни. Целта за опростяване на разрешителната процедура в областта на храните 

няма да бъде постигната с предвидения в момента подход.

Освен това продължава да стои въпросът с изясняването на редица хоризонтални въпроси, 

които могат да имат решаващо значение и за настоящия законодателен проект.

_________________
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „І/А“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: КОРЕПЕР/СЪВЕТА
Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (първо 
четене) (ЗА + И)
— Приемане
а) на позицията на Съвета
б) на изложението на мотивите на Съвета
— Изявление на Комисията

Изявление на Комисията

В политическото споразумение на Съвета от юни 2009 г. се заявява, че адаптирането на 

определението за специално създадените наноматериали спрямо научния и техническия 

напредък и определенията, одобрени впоследствие на международно равнище, следва да 

бъде извършено в съответствие с процедура по регулиране с контрол. В настоящата позиция 

на Съвета на първо четене адаптирането на това определение се ограничава до приемането 

на допълнителни критерии за неговото изясняване.
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На първо място тази промяна предполага, че всяко адаптиране на самото определение ще 

бъде възможно единствено чрез обикновена законодателна процедура. Комисията се 

противопоставя на това ограничение, което би попречило на определението да отразява 

последните научни развития и би имало отрицателни последици за иновациите в 

хранителната промишленост.

Освен това Комисията се противопоставя на приемането на допълнителни критерии за 

изясняване на определенията чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от Договора за 

функционирането на ЕС. Комисията смята, че приемането на тези критерии предполага 

допълването на несъществени елементи от регламента, поради което те следва да бъдат 

приети чрез делегирани актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на ЕС.

Това се прилага за определенията по член 3, параграф 2, буква а, подточки i) до iv), относно 

под-категориите на нови храни, по член 3, параграф 2, буква в) относно специално 

създадените наноматериали, и по член 3, параграф 2, букви г) и д), свързани с традиционните 

храни от трети държави.
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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

Брюксел, 24.3.2010 
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 
съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз 
 

относно 

позицията на Съвета във връзка с приемането на Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1331/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент 

(ЕО) № 1852/2001 на Комисията 
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2008/0002 (COD) 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 
съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз 
 

относно 

позицията на Съвета във връзка с приемането на Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1331/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент 

(ЕО) № 1852/2001 на Комисията 

1. КОНТЕКСТ 

Дата на предоставяне на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета 
(документ COM(2007)872 окончателен — 
2008/0002COD): 

[14 януари 2008 г.] 

Дата на становището на Европейския икономически и 
социален комитет: 

[29 май 2008 г.] 

Дата на становището на Европейския парламент на 
първо четене: 

[25 март 2009 г.] 

Дата на предаване на измененото предложение: [*…] 

Дата на приемане на позицията на Съвета: [15 март 2010 г.] 

* Предвид работата в Съвета по време на първото четене в Европейския 
парламент Комисията не счете за необходимо да изготви преработено 
предложение, но изрази становището си относно измененията, внесени от 
Парламента, в документ SP(2009)3060, изпратен на Европейския 
парламент на 11 септември 2009 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

1. Разрешаването и употребата на нови храни са регламентирани на 
равнището на ЕС от 1997 г. насам с приемането на Регламент (ЕО) 
№ 258/97 на Съвета. С проекта на регламент се цели актуализиране и 
изясняване на регулаторната рамка за разрешаване и пускане на пазара на 
нови храни, като в същото време се гарантира безопасността на храните, 
защитата на общественото здраве и интересите на потребителите и 
функционирането на вътрешния пазар. Той отменя Регламент (ЕО) 
№ 258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията. 
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2. Настоящото предложение цели да рационализира и централизира 
разрешителната процедура на равнището на Съюза в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1331/2008 за установяване на обща разрешителна 
процедура. То съдържа специфична разрешителна процедура за 
традиционни храни от трети държави и изяснява определението за нови 
храни, включително нови технологии, които оказват въздействие върху 
храните.  

3. Действащата понастоящем процедура по разширяване на употребата се 
премахва и свързаните със заявителя разрешения се заменят с общи 
решения за разрешение, освен в случаите, в които се предоставя защита 
на данните относно иновационни хранителни продукти. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

3.1. ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ 

 Позицията на Съвета отразява резултатите от разглеждането на 
предложението на Комисията и взема предвид измененията, гласувани от 
Европейския парламент. 

 Комисията прие всички изменения, направени от Съвета на нейното 
предложение, с изключение на включването на потомството (първо 
поколение) на клонирани животни в обхвата на предложението, както и 
някои изменения, въведени след влизането в сила на Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 

3.2. ОСНОВНИ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЪВЕДЕНИ С ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА  

 Съветът включи в позицията си няколко изменения, приети от 
Европейския парламент на първо четене, които са приети и от Комисията. 

а) Цели на регламента 

 Позицията на Съвета (член 1 и съображения 1 и 2) разшири обхвата 
на целите на регламента до опазването на околната среда и 
хуманното отношение към животните, на базата на измененията на 
Европейския парламент. Тези цели са в съответствие с други 
специфични законодателни актове в областта на храните, които са 
актуализирани, и могат да получат подкрепата на Комисията.  

б) Традиционни храни от трети държави 

 С предложението на Комисията се установява опростена процедура 
на базата на уведомление, направено от която и да било 
заинтересована страна, във връзка с традиционни храни от трети 
държави, чиято история на безопасна употреба може да бъде 
доказана, преди те да бъдат пуснати на пазара на Европейския съюз. 

 Съветът отхвърли посочената процедура, тъй като би желал 
Европейският орган по безопасност на храните да излиза с научно 
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становище, а държавите-членки да бъдат консултирани относно 
разрешаването на пускането на пазара на ЕС на традиционни храни 
от трети държави. Съветът обаче одобри специфична процедура 
(член 11, параграфи 3 и 5) с по-кратки срокове (9 вместо 18 месеца). 
Комисията може да подкрепи този компромисен подход. 

в) Нанотехнологии 

 Във връзка с нанотехнологиите Европейският парламент призова за 
въвеждане на правна дефиниция за наноматериалите и за 
задължително етикетиране на тези продукти. 

 По отношение на етикетирането Съветът е на мнение, че правилата 
за етикетиране следва да бъдат налагани чрез решението за 
разрешаване за всеки отделен случай, когато това е целесъобразно. 

 В позицията на Съвета (член 3, параграф 2, буква а), подточка iv) и 
член 3, параграф 2, буква в)) се съдържа определение за „специално 
създадени наноматериали“ и се предвижда системна оценка и 
разрешение преди пускането на пазара на всички хранителни 
съставки, които съдържат такива наноматериали. 

 Тези изменения могат да получат подкрепата на Комисията. 

г) Клониране на животни 

 По въпроса за клонирането позициите на Съвета и на Европейския 
парламент се различават значително. Измененията, внесени от 
Европейския парламент, са за премахване от обхвата на регламента 
на продукти от клонирани животни и тяхното потомство и за 
забрана за използването на храни от клонирани животни и тяхното 
потомство, или поне за налагането на мораториум до влизането в 
сила на специфично законодателство в тази област. Подобно 
изключване от обхвата на регламента, до приемането на специфично 
законодателство относно клонирането, ще доведе до липса на 
хармонизирано законодателство на равнището на ЕС, което да се 
прилага след отменянето на действащия в момента регламент 
относно новите храни. 

 Съветът е на мнение, че приемането на специфично законодателство 
относно клонирането е желателно, за да се обхванат различните 
аспекти на въпроса с клонирането. Съветът обаче изрази съгласие, 
че регламентът относно новите храни следва да продължи да се 
прилага с оглед обхващане на храните от клонирани животни до 
влизането в сила на специфично законодателство в тази област. 
Освен това Съветът единодушно се съгласи да включи в 
определението за „нови храни“ храните, добити от първото 
поколение на потомството на клонирани животни, което означава, 
че тези храни следва да бъдат предмет на разрешение за търговия, 
преди да бъдат пуснати на пазара. 
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 Съгласно позицията на Съвета (член 24, параграф 2) Комисията е 
задължена да представя на Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно всички аспекти на храните, произведени от 
клонирани животни и тяхното потомство, последван, по 
целесъобразност, от законодателни предложения.  

 Комисията не подкрепя включването на хранителни продукти от 
потомството на клонирани животни в обхвата на регламента и 
следователно не може да се съгласи с позицията на Съвета (член 3, 
параграф 2, буква б)). Позицията на Комисията е, че трябва да се 
запази настоящият правен статус на храните, произведени с 
използването на нови техники на възпроизводство, като например 
клониране, и че предвиденият доклад трябва да се изготви до края 
на годината. 

 Настоящото и преразгледано определение за нови храни обхваща 
всички храни (в това число месото и млякото), добити от животни, 
получени чрез използване на нови техники на възпроизводство (като 
например клониране), но не и храните, добити от животни, 
получени посредством конвенционални техники на възпроизводство 
(например техники, използвани преди влизането в сила на 
Регламент (EО) № 258/97). 

 Комисията е на мнение, че няма основание храните, добити от 
потомството на клонирани животни, да бъдат включени в обхвата на 
регламента, тъй като тези животни са получени посредством 
конвенционални техники на възпроизводство и че подлагането на 
тези храни на разрешителен режим преди пускането им на пазара не 
би било пропорционално на целите на регламента, и по-специално 
безопасността на храните, и не би било в съответствие с Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Освен това подобна 
разпоредба би била в противоречие с ангажиментите, които ЕС е 
поел на международно равнище. 

д) Защита на данните 

 С оглед насърчаване на иновациите в сектора на хранителната 
промишленост, с предложението на Комисията се въвежда 
възможността за защита на новоразработени научни доказателства и 
патентовани научни данни. Позицията на Съвета подкрепя и засилва 
тези мерки (член 16, параграфи 1 и 4), като определя критериите за 
допустимост, свързани със защитата на данните, и предвижда 
издаването на свързано със заявителя разрешение за период от 5 
години. Комисията може да подкрепи тези изменения. 

е) Адаптиране към Лисабонския договор 

 Вследствие на влизането в сила на Лисабонския договор позицията 
на Съвета беше адаптирана, за да се вземат предвид членове 290 и 
291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
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 Приемането на допълнителни критерии за изясняване на 
определенията по член 3, параграф 2, буква а), подточки i)—iv) 
относно подкатегориите нови храни, по буква в) относно 
определението за „специално създадени наноматериали“, и по 
букви г) и д), свързани с традиционните храни от трети държави, ще 
се осъществи посредством актове за изпълнение. Комисията е на 
мнение, че определянето на тези критерии е мярка, предназначена 
да допълни несъществени елементи от регламента, като тези 
критерии следва да бъдат приети посредством делегирани актове.  

 По отношение на адаптирането на определението за „специално 
създадени наноматериали“ към научния и техническия напредък, 
както и спрямо определенията, договорени на международно 
равнище, Комисията е на мнение, че липсата на разпоредба в 
позицията на Съвета на първо четене, която да дава възможност за 
преразглеждане на определението с оглед на техническия напредък, 
предполага въвеждането на обикновената законодателна процедура 
за преразглеждането на това определение. Това би попречило на 
определението да отразява последните научни развития и би имало 
отрицателни последици за иновациите в хранителната 
промишленост. Подобно адаптиране има за цел внасянето на 
изменения в несъществени елементи от регламента и следва да се 
приеме посредством делегирани актове1. 

 Предвид изложените по-горе причини Комисията се противопоставя 
на горепосочените разпоредби в позицията на Съвета.  

 Комисията не може да приеме съображение 36 в сегашния му вид по 
отношение на консултирането на експерти при подготовката на 
делегирани актове. В съобщението си от 9 декември 2009 г. относно 
член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
Комисията пое политически ангажимент за системно консултиране 
на експерти от националните органи на държавните-членки, освен в 
случаите, в които тази подготвителна работа не налага никакво ново 
експертно мнение. Предвид факта обаче, че в Договора не са 
предвидени експертни групи, те не могат да имат официална 
институционална роля. Поради това в основните актове следва да не 
се включват разпоредби по отношение на участието на експерти в 
подготовката на делегирани актове. 

 И на последно място във връзка с периода за повдигане на 
възражения срещу делегираните актове, Комисията е на мнение, че 
Съветът не е представил достатъчно основания, които да 
обосновават избора на тримесечен срок. Комисията настоява за 
двумесечен срок (който може да бъде удължен с още един месец) и 
не може да подкрепи това внесено от Съвета изменение. 

                                                 
1 Декларация на Комисията по време на сесията на Съвета от 15 март 2010 г. 
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 Комисията обаче може да подкрепи адаптирането на следните мерки 
посредством актове за изпълнение: 

– процедурата по определянето на статута на новите храни (член 
4, параграф 4); 

– решенията относно това дали даден вид храна попада в 
приложното поле на регламента (член 5); 

– актуализирането на списъка на традиционните храни от трети 
държави (член 11, параграф 5); 

– приемането на подробни правила за прилагането на 
процедурата за традиционните храни от трети държави (член 
11, параграф 7); 

– актуализирането на списъка на Съюза в случай на защита на 
данните преди изтичането на 5-годишния срок за защита на 
данните (член 16, параграф 5); 

– приемането на мерки за прилагане с оглед гарантиране на 
осведомеността на обществеността (член 17); 

– приемането на преходни мерки за заявленията в процес на 
разглеждане (член 27, параграф 2); 

– актуализирането на списъка на Съюза с разрешени нови храни 
(член 28, параграф 8). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията прие всички изменения, направени от Съвета на нейното 
предложение, с изключение на включването на потомството (първо поколение) 
на клонирани животни в обхвата на предложението, както и на предложеното 
адаптиране спрямо Договора от Лисабон на няколко свързани с комитологията 
разпоредби. Поради това Комисията не може да подкрепи позицията на Съвета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Декларация на Комисията 

В политическото споразумение на Съвета от юни 2009 г. се заявява, че адаптирането на 
определението за специално създадените наноматериали спрямо научния и техническия 
напредък и спрямо определенията, одобрени впоследствие на международно равнище, 
следва да бъде извършено в съответствие с процедура по регулиране с контрол. В 
настоящата позиция на Съвета на първо четене адаптирането на това определение се 
ограничава до приемането на допълнителни критерии за неговото изясняване.  

На първо място, тази промяна предполага, че всяко адаптиране на самото определение 
ще бъде възможно единствено чрез обикновена законодателна процедура. Комисията се 
противопоставя на това ограничение, което би попречило на определението да отразява 
последните научни развития и би имало отрицателни последици за иновациите в 
хранителната промишленост. 

Освен това Комисията се противопоставя на приемането на допълнителни критерии за 
изясняване на определенията чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от Договора 
за функционирането на ЕС. Комисията смята, че приемането на тези критерии 
предполага допълването на несъществени елементи от регламента, поради което те 
следва да бъдат приети чрез делегирани актове съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на ЕС. Това се прилага за определенията по член 3, параграф 2, буква 
а, подточки i)—iv) относно подкатегориите нови храни, по член 3, параграф 2, буква в) 
относно специално създадените наноматериали, и по член 3, параграф 2, букви г) и д), 
свързани с традиционните храни от трети държави. 
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