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21.10.2015 A8-0046/116 

Изменение  116 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посоченият акт за изпълнение се 

приема в съответствие с процедурата 

по разглеждане, предвидена в член 27, 

параграф 3. 

Посоченият делегиран акт се приема в 

съответствие с член 26, буква а). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Изменение  117 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В тримесечен срок от датата на 

публикуване на становището на ЕОБХ 

Комисията представя на комитета по 

член 27, параграф 1 проект на акт за 

изпълнение за разрешаване на 

пускането на пазара в рамките на Съюза 

на традиционната храна от трета 

държава и за актуализиране на списъка 

на Съюза, като взема предвид: 

В тримесечен срок от датата на 

публикуване на становището на органа 

Комисията се оправомощава да 

представи проект на делегиран акт за 

разрешаване на пускането на пазара в 

рамките на Съюза на традиционната 

храна от трета държава и за 

актуализиране на списъка на Съюза, 

като взема предвид: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Изменение  118 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посоченият акт за изпълнение се 

приема в съответствие с процедурата 

по разглеждане, предвидена в член 27, 

параграф 3. 

Посоченият делегиран акт се приема в 

съответствие с член 26, буква а). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Изменение  119 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 23 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23 а 

 Привилегии на държавите членки 

 1. Когато държава членка, в резултат 

на нова информация или преоценка на 

съществуваща информация, има 

подробни основания да счита, че 

използването на дадена храна или 

хранителна съставка, 

съответстваща на настоящия 

регламент, застрашава здравето на 

човека или околната среда, тази 

държава членка може временно да 

ограничи или да преустанови на 

своята територия търговията и 

използването на въпросната храна 

или хранителна съставка. Тя 

незабавно уведомява за това другите 

държави членки и Комисията, като 

представя основанията за своето 

решение. 

 2. Комисията, в тясно 

сътрудничество с ЕОБХ, проверява 

основанията, посочени в параграф 1, 
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възможно най-скоро и взема 

подходящите мерки. Държавата 

членка, която е взела решението, 

посочено в параграф 1, може да го 

поддържа, докато мерките влязат в 

сила. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Изменение  120 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 26 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 26 а 

 Упражняване на делегирането 

 1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 2. Правомощията за приемане на 

делегирани актове, посочени в член 9, 

параграф 3, член 11, параграф 1 и член 

17, параграф 1, се предоставят на 

Комисията за период от пет години 

след влизането в сила на настоящия 

регламент. Комисията изготвя 

доклад относно делегиранeто на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 
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продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 9, параграф 3, член 11, 

параграф 1 и член 17, параграф 1, 

може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или 

от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото 

в него делегиране на правомощия. То 

влиза в сила в деня след публикуването 

на решението в Официален вестник 

на Европейския съюз или на по-късна 

дата, посочена в него. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 4. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и Съвета. 

 5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 9, параграф 3, член 11, параграф 1 

и член 17, параграф 1, влиза в сила 

само ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът възразят 

срещу него в рамките на 2 месеца след 

нотификацията на акта до 

Европейския парламент и до Съвета, 

или ако преди изтичането на този 

срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да правят възражения. Този срок 

се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Изменение  121 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 29 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 29 а 

 Преходни мерки за храни, добити от 

клонирани животни и техните 

потомства. 

 До влизането в сила на специално 

законодателство относно храните, 

получени от клонирани животни и 

тяхното потомство, тези храни, 

включително вносът на тези храни, 

когато се пускат на пазара на 

територията на Съюза, се 

придружават от следната 

информация за крайния потребител: 

„Храна, получена от клонирани 

животни/потомци на клонирани 

животни“. Ако храната е 

предварително опакована, тази 

информация за храната се предоставя 

чрез етикет. Във всички останали 

случаи, информацията за храната се 

представя от друг вид съпътстващи 

материали. 
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Or. en 

 

 


