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Изменение  92 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Витамините, минералите и другите 

вещества, предназначени да бъдат 

използвани в хранителни добавки или 

да бъдат добавени към храни, 

включително храни за кърмачета и 

преходни храни, преработени храни на 

зърнена основа и детски храни за 

кърмачета и малки деца, храни за 

специални медицински цели, както и 
заместители на целодневния хранителен 

прием за регулиране на телесното тегло, 

се подчиняват на разпоредбите на 

Директива 2002/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета
17

, Регламент 

(ЕО) № 1925/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета
18

 и Регламент 

(ЕС ) № 609/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета
19

. Освен това, 

тези вещества следва да се оценяват и в 

съответствие с правилата, установени в 

настоящия регламент, когато попадат в 

определението за „нови храни“ по 

смисъла на настоящия регламент. 

(8) Витамините, минералите и другите 

вещества, предназначени да бъдат 

използвани в хранителни добавки или 

да бъдат добавени към храни, както и 

заместители на целодневния хранителен 

прием за регулиране на телесното тегло, 

се подчиняват на разпоредбите на 

Директива 2002/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета
17

, Регламент 

(ЕО) № 1925/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета
18

 и Регламент 

(ЕС) № 609/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета
19

. Освен това, 

тези вещества следва да се оценяват и в 

съответствие с правилата, установени в 

настоящия регламент, когато попадат в 

определението за „нови храни“ по 

смисъла на настоящия регламент. 

Храните за кърмачета и преходните 

храни, преработените храни на 

зърнена основа и детските храни за 

кърмачета и малки деца, храните за 

специални медицински цели трябва да 

бъдат предмет на специален 

регламент, като се има предвид 

особената чувствителност на 

съответните потребители. 

  

__________________ __________________ 

17
Директива 2002/46/ЕО на Европейския 

17
  Директива 2002/46/ЕО на 
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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). 

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). 

18
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 храните (OВ L 404, 

30.12.2006 г., стр. 26). 

18
 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 храните (OВ L 404, 

30.12.2006 г., стр. 26). 

19
 Регламент (ЕС) № 609/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 юни 2013 г. относно храните, 

предназначени за кърмачета и малки 

деца, храните за специални медицински 

цели и заместителите на целодневния 

хранителен прием за регулиране на 

телесното тегло и за отмяна на 

Директива 92/52/ЕИО на Съвета, 

директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 

2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на 

Комисията, Директива 2009/39/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета и 

регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 

953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 

29.6.2013 г., стр. 35). 

19
 Регламент (ЕС) № 609/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 юни 2013 г. относно храните, 

предназначени за кърмачета и малки 

деца, храните за специални медицински 

цели и заместителите на целодневния 

хранителен прием за регулиране на 

телесното тегло и за отмяна на 

Директива 92/52/ЕИО на Съвета, 

директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 

2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на 

Комисията, Директива 2009/39/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета и 

регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 

953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 

29.6.2013 г., стр. 35). 

Or. fr 

Обосновка 

Особената чувствителност на кърмачетата, малките деца и болните оправдава 

наличието на адаптирани и различни от представения текст разпоредби.  
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21.10.2015 A8-0046/93 

Изменение  93 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент определя 

правила за пускането на пазара в 

рамките на Съюза на нови храни, с цел 

да се осигури ефективното 

функциониране на вътрешния пазар, 

като в същото време се гарантира 

високо ниво на защита на човешкото 

здраве и интересите на потребителите. 

1. Настоящият регламент определя 

правила за пускането на пазара в 

рамките на Съюза на нови храни, с цел 

да се осигури високо ниво на защита на 

човешкото здраве, на здравето на 

животните и  на интересите на 

потребителите. Той се прилага по 

същия начин за продукти, 

предназначени за консумация от 

човека и изхранване на животни, 

независимо дали става дума за 

животновъдство или домашни 

любимци. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Изменение  94 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Настоящият регламент 

установява забрана за пускане на 

пазара наноматериали, предназначени 

за консумация от човека и изхранване 

на животни, както и забрана за 

пускане на пазара на храни, 

съдържащи наноматериали
1 а

 . 

 __________________ 

 1 а
 Забраната на наноматериалите, 

предназначени за хранителни 

продукти се прилага в целия текст. 

Or. fr 



 

AM\1076620BG.doc  PE568.557v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/95 

Изменение  95 

Силви Годен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) допълнителни специфични 

изисквания за етикетиране с цел 

информиране на крайния потребител за 

специална характеристика или свойство 

на храната, като например състав, 

хранителна стойност или хранително 

въздействие и предвидена употреба на 

храната, поради която/което дадена нова 

храна вече не е еквивалентна на 

съществуваща храна, или за нейното 

възможно въздействие върху здравето 

на определени групи от населението. 

в) допълнителни специфични 

изисквания за етикетиране с цел 

информиране на крайния потребител за 

специална характеристика или свойство 

на храната, като например състав, по-

специално наличието на 

наноматериали, което да бъде 

обозначено с надписа „съдържа 

наноматериали“, хранителна стойност 

или хранително въздействие и 

предвидена употреба на храната, поради 

която/което дадена нова храна вече не е 

еквивалентна на съществуваща храна, 

или за нейното възможно въздействие 

върху здравето на определени групи от 

населението. 

Or. fr 

 

 


