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Изменение 64
Мартин Хойслинг

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид член 294, 
параграф 2 и членове 43, 114 и 168, 
параграф 4, буква б) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
съгласно които предложението му е 
било представено от Комисията (C8-
0144/2018),

– като взе предвид член 294, 
параграф 2 и членове 43, 114, 168, 
параграф 4, буква б) и член 192, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
съгласно които предложението му е 
било представено от Комисията (C8-
0144/2018),

Or. en

Обосновка

Разрешението за отглеждане или пускане в обращение на генетично модифицирани 
организми, растения или животни, както и разрешаването на активните вещества 
на пестициди, има значително въздействие върху естествената околна среда и 
човешкото здраве; защитата на човешкото здраве е част от политиката на ЕС в 
областта на околната среда.

Изменение 65
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета20 се 
установяват общите принципи и 
изисквания на законодателството в 
областта на храните, за да бъде 
изградена обща основа на мерките, 
уреждащи законодателство в областта 
на храните както на равнището на 
Съюза, така и на равнището на 

(1) С Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета20 се 
установяват общите принципи и 
изисквания на законодателството в 
областта на храните, за да бъде 
изградена обща основа на мерките, 
уреждащи законодателство в областта 
на храните както на равнището на 
Съюза, така и на равнището на 
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държавите членки. В него се предвижда, 
наред с другото, че законодателството в 
областта на храните трябва да се 
основава на анализ на риска, освен 
когато това не е целесъобразно предвид 
обстоятелствата или естеството на 
мярката.

държавите членки. В него се предвижда, 
наред с другото, че законодателството в 
областта на храните трябва да се 
основава на анализ на риска, освен 
когато това не е целесъобразно предвид 
обстоятелствата или естеството на 
мярката и следва да се допълва от 
принципа на предпазливост.

__________________ __________________

20 Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за определяне на 
общите принципи и изискванията към 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните, (ОВ L 31,
1.2.2002 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за определяне на 
общите принципи и изискванията към 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните, (ОВ L 31,
1.2.2002 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Член 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002 предвижда употребата на принципа на 
предпазните мерки, при определени обстоятелства, когато няма сигурни научни 
данни.

Изменение 66
Марияна Петир, Норберт Ердьош, Франц Богович

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Член 2, параграф 4, буква а), 
втора алинея от Директива 
2001/110/ЕО относно меда предвижда, 
че когато медът произхожда от 
повече от една държава членка или 
трета държава, задължителното 
указание на държавите на произход 
може да бъде заменено с едно от 
следните указания, както е 
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целесъобразно: „смес от видове мед с 
произход от ЕС“, „смес от видове мед 
с произход извън ЕС“ или „смес от 
видове мед с произход от ЕС и извън 
него“; като има предвид, че 
етикетът „смес от видове мед с 
произход от ЕС и извън него“ не е 
достатъчно информативен за 
потребителя.

Or. en

Изменение 67
Марияна Петир, Норберт Ердьош, Франц Богович

Предложение за регламент
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Понастоящем много 
опаковчици и търговци на мед 
злоупотребяват с този начин на 
посочване на произхода с цел 
прикриване на истинската държава 
на произход, както и на количеството 
мед от различните държави, тъй 
като купувачите стават все по-добре 
информирани и изпитват недоверие 
към хранителни продукти от 
определени държави.

Or. en

Изменение 68
Марияна Петир, Норберт Ердьош, Франц Богович

Предложение за регламент
Съображение 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Резолюцията на Европейския 
парламент от 1 март 2018 г. относно 
перспективите и 
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предизвикателствата пред 
пчеларския сектор в ЕС, „счита, че 
указания като „смес от видове мед с 
произход от ЕС“, „смес от видове мед 
с произход извън ЕС“ и особено „смес 
от видове мед с произход от ЕС и 
извън него“ изцяло прикриват 
произхода на меда от потребителя и 
следователно не изпълняват 
принципите на правото на ЕС в 
областта на защитата на 
потребителите (параграф 58), и 
поради това изисква описанието 
„смес от мед, произхождащ и 
непроизхождащ от ЕС“ да бъде 
заместено с указание на конкретната 
държава или държави, от които 
произхожда медът в крайния 
продукт, като държавите бъдат 
посочени в реда, съответстващ на 
процента използвано количество в 
крайния продукт.“ (параграф 59).

Or. en

Изменение 69
Марияна Петир, Норберт Ердьош, Франц Богович

Предложение за регламент
Съображение 1г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Според представители на 
европейски и национални организации 
на пчеларите положението на 
вътрешния пазар на мед в ЕС се 
влоши в резултат на продължаващия 
внос на мед с примеси; като има 
предвид, че от ЕС не може да се 
очаква да търпи това положение 
повече и че Съюзът следва да 
предприеме правилните стъпки за 
промяна на раздела относно 
етикетиране на меда от Директива 
2001/110/ЕО;
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Or. en

Изменение 70
Марияна Петир, Норберт Ердьош, Франц Богович

Предложение за регламент
Съображение 1д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1д) Настоящите правила не 
вземат предвид измамните практики, 
засягащи преработените продукти 
като бисквити, зърнени закуски, 
сладкарски изделия, и т.н.; като има 
предвид, че етикетът „мед“ може да 
заблуди потребителя по отношение 
на истинското съдържание на даден 
продукт, тъй като той се използва 
често, когато много по-малко от 50% 
от захарното съдържание на 
продукта произхожда от мед; като 
има предвид, че правилата за 
етикетиране на храните трябва да 
бъдат коригирани и в тази област;

Or. en

Изменение 71
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) При оценката на Регламент (ЕО) 
№ 178/200221 (т. нар. „проверка за 
пригодност на общото законодателство 
в областта на храните“) бе направена 
констатацията, че като цяло обмяната на 
информацията за риска не се счита за 
достатъчно ефективна, което оказва 
въздействие върху доверието на 
потребителите относно резултатите от 

(3) При оценката на Регламент (ЕО) 
№ 178/200221 (т. нар. „проверка за 
пригодност на общото законодателство 
в областта на храните“) бе направена 
констатацията, че като цяло обмяната на 
информацията за риска не се счита за 
достатъчно ефективна, което оказва 
въздействие върху доверието на 
потребителите относно резултатите от 
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процеса на анализ на риска. процеса на анализ на риска. В по-общ 
план доверието на потребителите е 
намаляло, доколкото Органът е 
показал очевидна липса на 
обективност в анализа на рисковете 
за човешкото здраве, свързани с 
използването на глифозат, 
разглеждайки този продукт като 
безвреден, докато Международната 
агенция за изследване на рака (IARC) 
го е обявила за „вероятно 
карциногенен“.

__________________ __________________

21 Работен документ на службите 
на Комисията, Оценка по Програмата на 
Комисията за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка
(REFIT) на общото законодателство в 
областта на храните (Регламент (ЕО) 
№ 178/2002), SWD (2018)38 final от
15.1.2018 г.

21 Работен документ на службите 
на Комисията, Оценка по Програмата на 
Комисията за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка
(REFIT) на общото законодателство в 
областта на храните (Регламент (ЕО) 
№ 178/2002), SWD (2018)38 final от
15.1.2018 г.

Or. fr

Изменение 72
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) При оценката на Регламент (ЕО) 
№ 178/200221 (т. нар. „проверка за 
пригодност на общото законодателство 
в областта на храните“) бе направена 
констатацията, че като цяло обмяната на 
информацията за риска не се счита за 
достатъчно ефективна, което оказва 
въздействие върху доверието на 
потребителите относно резултатите 
от процеса на анализ на риска.

(3) При оценката на Регламент (ЕО) 
№ 178/200221 (т. нар. „проверка за 
пригодност на общото законодателство 
в областта на храните“) бе направена 
констатацията, че като цяло обмяната на 
информацията за риска не се счита за 
достатъчно ефективна, което оказва 
въздействие върху доверието на 
потребителите относно процеса на 
анализ на риска и различните 
заинтересовани страни.

__________________ __________________

21 Работен документ на службите на 21 Работен документ на службите на 
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Комисията, Оценка по Програмата на 
Комисията за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка
(REFIT) на общото законодателство в 
областта на храните (Регламент (ЕО) № 
178/2002), SWD (2018)38 final от 
15.1.2018 г.

Комисията, Оценка по Програмата на 
Комисията за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка
(REFIT) на общото законодателство в 
областта на храните (Регламент (ЕО) № 
178/2002), SWD (2018)38 final от 
15.1.2018 г.

Or. en

Изменение 73
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това е необходимо да се 
осигурява подробна и непрестанна 
обмяна на информация за риска по 
време на целия процес на анализ на 
риска, който включва лицата, отговорни 
за оценката на риска, и лицата, 
отговорни за управлението на риска, в 
Съюза и на национално равнище. Този 
процес следва да бъде съчетан с открит 
диалог между всички заинтересовани 
страни, за да се гарантира съгласуваност 
и последователност в процеса на 
анализ на риска.

(4) Поради това е необходимо да се 
осигурява подробна и непрестанна 
обмяна на информация за риска по 
време на целия процес на анализ на 
риска, който включва лицата, отговорни 
за оценката на риска, и лицата, 
отговорни за управлението на риска, в 
Съюза и на национално равнище. Този 
процес следва да възстанови 
доверието на гражданите, че целият 
процес се подкрепя от целта на 
настоящия регламент, която е да се 
гарантира високо равнище на 
човешкия живот и здраве и 
защитата на интересите на 
потребителите. Поради това следва 
да бъде съчетан с открит диалог между 
всички заинтересовани страни, по-
специално обществеността, за да се 
гарантира съгласуваност, 
последователност и отчетност в 
процеса на анализ на риска.

Or. en

Обосновка

За да спечели общественото доверие, всяка комуникация и маркетинг на процеса 
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следва да имат действително съдържание, което конкретно ще покаже и докаже, че 
нещата са се подобрили. В противен случай всяка промяна е обречена на неуспех.

Изменение 74
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това е необходимо да се 
осигурява подробна и непрестанна 
обмяна на информация за риска по 
време на целия процес на анализ на 
риска, който включва лицата, отговорни 
за оценката на риска, и лицата, 
отговорни за управлението на риска, в 
Съюза и на национално равнище. Този 
процес следва да бъде съчетан с открит 
диалог между всички заинтересовани 
страни, за да се гарантира съгласуваност 
и последователност в процеса на анализ 
на риска.

(4) Поради това е необходимо да се 
осигурява подробна и непрестанна 
обмяна на информация за риска по 
време на целия процес на анализ на 
риска, който включва лицата, отговорни 
за оценката на риска, и лицата, 
отговорни за управлението на риска, в 
Съюза и на национално равнище. Този 
процес следва да бъде съчетан с открит 
диалог между всички заинтересовани 
страни, за да се гарантира съгласуваност 
и последователност в процеса на анализ 
на риска. В по-широк смисъл става 
въпрос за независимостта на 
експертните оценки на Органа, която 
заслужава задълбочено проучване.

Or. fr

Изменение 75
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това е необходимо да се 
осигурява подробна и непрестанна
обмяна на информация за риска по 
време на целия процес на анализ на 
риска, който включва лицата, отговорни 
за оценката на риска, и лицата, 
отговорни за управлението на риска, в 

(4) Поради това е необходимо да се 
осигурява подробна, непрестанна и
приобщаваща обмяна на информация за 
риска по време на целия процес на 
анализ на риска, който включва лицата, 
отговорни за оценката на риска, и 
лицата, отговорни за управлението на 
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Съюза и на национално равнище. Този 
процес следва да бъде съчетан с 
открит диалог между всички 
заинтересовани страни, за да се 
гарантира съгласуваност и 
последователност в процеса на анализ 
на риска.

риска, както и всички заинтересовани 
страни в Съюза и на национално 
равнище.

Or. en

Изменение 76
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това е необходимо да се 
осигурява подробна и непрестанна 
обмяна на информация за риска по 
време на целия процес на анализ на 
риска, който включва лицата, отговорни 
за оценката на риска, и лицата, 
отговорни за управлението на риска, в 
Съюза и на национално равнище. Този 
процес следва да бъде съчетан с открит 
диалог между всички заинтересовани 
страни, за да се гарантира
съгласуваност и последователност в 
процеса на анализ на риска.

(4) Поради това е необходимо да се 
осигурява подробна и непрестанна 
обмяна на информация за риска по 
време на целия процес на анализ на 
риска, който включва лицата, отговорни 
за оценката на риска, и лицата, 
отговорни за управлението на риска, в 
Съюза и на национално равнище. Този 
процес следва да бъде съчетан с открит 
диалог между всички заинтересовани 
страни, за да се гарантира превес само 
на обществения интерес, точност и 
последователност в процеса на анализ 
на риска.

Or. it

Изменение 77
Павел Поц, Никола Капуто, Юте Гутеланд, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това е необходимо да се (4) Поради това е необходимо да се 
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осигурява подробна и непрестанна
обмяна на информация за риска по 
време на целия процес на анализ на 
риска, който включва лицата, отговорни 
за оценката на риска, и лицата, 
отговорни за управлението на риска, в 
Съюза и на национално равнище. Този 
процес следва да бъде съчетан с открит 
диалог между всички заинтересовани 
страни, за да се гарантира
съгласуваност и последователност в 
процеса на анализ на риска.

осигурява подробна, непрестанна и
приобщаваща обмяна на информация за 
риска по време на целия процес на 
анализ на риска, който включва лицата, 
отговорни за оценката на риска, и 
лицата, отговорни за управлението на 
риска, в Съюза и на национално 
равнище. Този процес следва да бъде 
съчетан с открит диалог между всички 
заинтересовани страни, за да се 
гарантира превеса на обществения 
интерес, точността и 
последователността в процеса на 
анализ на риска.

Or. en

Изменение 78
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Следва да се постави специален 
акцент върху разясняването по 
съгласуван, целесъобразен и 
навременен начин не само на самите 
констатации от оценката на риска, но 
също така и на това как те се 
използват при вземането на 
информирани решения за управление 
на риска наред с други обосновани 
съображения, когато е целесъобразно.

(5) Следва да се постави специален 
акцент върху осигуряването на 
обществен достъп по ясен, обективен
и навременен начин не само на самите 
констатации от оценката на риска, но 
също така и на подробна информация 
относно изготвянето, обсъждането и 
приемането на решения за управление 
на риска.

Or. en

Изменение 79
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Следва да се постави специален 
акцент върху разясняването по
съгласуван, целесъобразен и 
навременен начин не само на самите 
констатации от оценката на риска, но 
също така и на това как те се използват 
при вземането на информирани решения 
за управление на риска наред с други 
обосновани съображения, когато е 
целесъобразно.

(5) Следва да се постави специален 
акцент върху разясняването по ясен, 
обективен и навременен начин не само 
на самите констатации от оценката на 
риска, но също така и на това как те се 
използват при вземането на 
информирани решения за управление на 
риска наред с други обосновани 
съображения, когато е целесъобразно.

Or. en

Изменение 80
Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В общото законодателство в 
областта на храните няма 
определение за „други обосновани 
съображения“ по отношение на 
неговата цел. Този принцип следва 
винаги да се прилага според 
конкретния случай, но тъй като няма 
общи насоки относно прилагането и 
тълкуването на принципа, липсва 
съгласуваност в прилагането му. 
Комисията следва да изготви общи 
насоки относно прилагането на този 
принцип.

Or. en

Изменение 81
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За тази цел е необходимо да се 
установят общи цели и принципи на 
обмяната на информацията за риска, 
като се отчетат съответните роли на 
лицата, отговорни за оценката на риска, 
и на лицата, отговорни за управлението 
на риска.

(6) За тази цел е необходимо да се
установят общи цели и принципи на 
обмяната на информацията за риска, 
като се отчетат изразените от 
гражданите очаквания и съответните 
роли на лицата, отговорни за оценката 
на риска, и на лицата, отговорни за 
управлението на риска.

Or. en

Изменение 82
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въз основа на тези общи цели и 
принципи следва да се създаде общ план 
за обмяна на информацията за риска в 
тясно сътрудничество с Органа и с 
държавите членки след съответните 
обществени консултации.

(7) Въз основа на тези общи цели и 
принципи следва да се създаде общ план 
за обмяна на информацията за риска в 
тясно сътрудничество с Органа, с 
държавите членки и с техните здравни 
органи, които често са по-независими 
от Органа, след съответните 
обществени консултации.

Or. fr

Изменение 83
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В общия план следва да се 
посочат основните фактори, които 
трябва да бъдат взети под внимание при 

(8) В общия план следва да се
установят практическите условия за 
предоставяне на необходимата 



AM\1162805BG.docx 15/168 PE627.781v01-00

BG

разглеждането на дейностите по 
обмяната на информацията за риска, 
като различните степени на риска, 
естеството на риска и неговото 
потенциално въздействие върху 
общественото здраве, кой и какво са 
пряко или косвено засегнати от риска, 
равнищата на излагане на риска, 
способността за контрол на риска и 
други фактори, които влияят върху 
възприемането на риска, включително 
степента на спешност в конкретния 
случай, както и приложимата 
законодателна уредба и съответния 
пазарен контекст. В общия план следва 
също така да се посочат инструментите 
и каналите, които трябва да се 
използват, и следва да се установят 
подходящи механизми, за да се 
гарантира съгласувана обмяна на 
информацията за риска.

информация на обществеността за 
постигане на висока степен на 
прозрачност на процеса на управление 
на риска. Следва да се посочат 
основните фактори, които трябва да 
бъдат взети под внимание при 
разглеждането на дейностите по 
обмяната на информацията за риска, 
като различните степени на риска, 
естеството на риска и неговото 
потенциално въздействие върху 
общественото здраве, кой и какво са 
пряко или косвено засегнати от риска, 
равнищата на излагане на риска, 
способността за контрол на риска и 
други фактори, които влияят върху 
възприемането на риска, включително 
степента на спешност в конкретния 
случай, както и приложимата 
законодателна уредба и съответния 
пазарен контекст. В общия план следва 
също така да се посочат инструментите 
и каналите, които трябва да се 
използват, и следва да се установят 
подходящи механизми, за да се 
гарантира ефективна обмяна на 
информацията за риска.

Or. en

Изменение 84
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В общия план следва да се 
посочат основните фактори, които 
трябва да бъдат взети под внимание при 
разглеждането на дейностите по 
обмяната на информацията за риска, 
като различните степени на риска, 
естеството на риска и неговото 
потенциално въздействие върху 
общественото здраве, кой и какво са 

(8) В общия план следва да се 
посочат основните фактори, които 
трябва да бъдат взети под внимание при 
разглеждането на дейностите по 
обмяната на информацията за риска, 
като опасностите, различните степени 
на риска, естеството на риска и неговото 
потенциално въздействие върху 
общественото здраве, здравето на 
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пряко или косвено засегнати от риска, 
равнищата на излагане на риска, 
способността за контрол на риска и 
други фактори, които влияят върху 
възприемането на риска, включително 
степента на спешност в конкретния 
случай, както и приложимата
законодателна уредба и съответния 
пазарен контекст. В общия план 
следва също така да се посочат 
инструментите и каналите, които трябва 
да се използват, и следва да се установят
подходящи механизми, за да се 
гарантира съгласувана обмяна на 
информацията за риска.

животните и околната среда, кой и 
какво са пряко или косвено засегнати от 
риска, равнищата на излагане на риска, 
способността за свеждане до минимум 
или контрол на риска и други фактори, 
които влияят върху възприемането на 
риска, включително степента на 
спешност в конкретния случай, както и
съществуващата или не законодателна 
уредба. В общия план следва също така 
да се посочат инструментите и каналите, 
които трябва да се използват, и следва 
да се установят подходящи механизми, 
за да се гарантира съгласувана обмяна 
на информацията за риска.

Or. en

Изменение 85
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В общия план следва да се 
посочат основните фактори, които 
трябва да бъдат взети под внимание при 
разглеждането на дейностите по 
обмяната на информацията за риска, 
като различните степени на риска, 
естеството на риска и неговото 
потенциално въздействие върху 
общественото здраве, кой и какво са 
пряко или косвено засегнати от риска, 
равнищата на излагане на риска, 
способността за контрол на риска и 
други фактори, които влияят върху 
възприемането на риска, включително 
степента на спешност в конкретния 
случай, както и приложимата 
законодателна уредба и съответния 
пазарен контекст. В общия план следва 
също така да се посочат инструментите 
и каналите, които трябва да се 
използват, и следва да се установят 

(8) В общия план следва да се 
посочат основните фактори, които 
трябва да бъдат взети под внимание, и 
най-добрият начин те да бъдат
приоритизирани при разглеждането на 
дейностите по обмяната на 
информацията за риска, като различните 
степени на риска, естеството на риска и 
неговото потенциално въздействие 
върху общественото здраве, кой и какво 
са пряко или косвено засегнати от 
риска, равнищата на излагане на риска, 
способността за контрол на риска и 
други фактори, които влияят върху 
възприемането на риска, включително 
степента на спешност в конкретния 
случай, както и приложимата 
законодателна уредба и съответния 
пазарен контекст. В общия план следва 
също така да се посочат инструментите 
и каналите, които трябва да се 
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подходящи механизми, за да се 
гарантира съгласувана обмяна на 
информацията за риска.

използват, и следва да се установят 
подходящи механизми, за да се 
гарантира съгласувана обмяна на 
информацията за риска.

Or. fr

Изменение 86
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В общия план следва да се 
посочат основните фактори, които 
трябва да бъдат взети под внимание при 
разглеждането на дейностите по 
обмяната на информацията за риска, 
като различните степени на риска, 
естеството на риска и неговото 
потенциално въздействие върху 
общественото здраве, кой и какво са 
пряко или косвено засегнати от риска, 
равнищата на излагане на риска, 
способността за контрол на риска и 
други фактори, които влияят върху 
възприемането на риска, включително 
степента на спешност в конкретния 
случай, както и приложимата 
законодателна уредба и съответния 
пазарен контекст. В общия план следва 
също така да се посочат инструментите 
и каналите, които трябва да се 
използват, и следва да се установят 
подходящи механизми, за да се 
гарантира съгласувана обмяна на 
информацията за риска.

(8) В общия план следва да се 
посочат основните фактори, които 
трябва да бъдат взети под внимание при 
разглеждането на дейностите по 
обмяната на информацията за риска, 
като различните степени на риска, 
естеството на риска и неговото 
потенциално въздействие върху 
общественото здраве, кой и какво са 
пряко или косвено засегнати от риска, 
равнищата на излагане на риска, 
способността за контрол на риска, 
мерките за намаляване на риска и 
други фактори, които влияят върху 
възприемането на риска, включително 
степента на спешност в конкретния 
случай, както и приложимата 
законодателна уредба и съответния 
пазарен контекст. В общия план следва 
също така да се посочат инструментите 
и каналите, които трябва да се 
използват, и следва да се установят 
подходящи механизми, за да се 
гарантира съгласувана обмяна на 
информацията за риска.

Or. en

Изменение 87
Мартин Хойслинг
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Предложение за регламент
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Доверието на потребителите в 
безопасността на храните е било 
подкопано от поредица от широко 
разпространени инциденти. 
Необходимо е да се подобри 
обществената информация относно 
такива инциденти, включително 
когато те са в резултат на 
евентуални съзнателни нарушения на 
приложимото законодателство на 
Съюза, извършени чрез измамни или 
заблуждаващи практики.

Or. en

Изменение 88
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Прозрачността на процеса на 
извършване на оценката на риска 
допринася за това работата на Органа 
при осъществяването на неговата 
функция да бъде възприета като по-
достоверна от потребителите и 
широката общественост и гарантира, че 
в условията на демократична система 
Органът е по-отговорен пред 
гражданите на Съюза. Следователно от 
съществено значение е да се запази 
доверието на гражданите и на другите 
заинтересовани страни в процеса на 
анализ на риска, който изгражда 
основата на законодателството на 
Съюза в областта на храните, и по-
конкретно в оценката на риска, 
включително и организацията и 

(9) Прозрачността на процеса на 
извършване на оценката на риска 
допринася за това работата на Органа 
при осъществяването на неговата 
функция да бъде възприета като по-
достоверна от потребителите и 
широката общественост и гарантира, че 
в условията на демократична система 
Органът е по-отговорен пред 
гражданите на Съюза. Следователно от 
съществено значение е да се запази 
доверието на гражданите и на другите 
заинтересовани страни в процеса на 
анализ на риска, който изгражда 
основата на законодателството на 
Съюза в областта на храните, и по-
конкретно в оценката на риска, 
включително и организацията и 
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независимостта на Органа и неговата 
прозрачност.

независимостта на Органа и неговата 
прозрачност. Неотдавнашните 
скандали, които навредиха на 
репутацията на Органа, особено от 
гледна точка на неговата 
независимост, правят тази цел „да се 
запази доверието на гражданите“ 
трудна за постигане.

Or. fr

Изменение 89
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Прозрачността на процеса на 
извършване на оценката на риска
допринася за това работата на Органа 
при осъществяването на неговата 
функция да бъде възприета като по-
достоверна от потребителите и 
широката общественост и гарантира, че 
в условията на демократична система 
Органът е по-отговорен пред 
гражданите на Съюза. Следователно 
от съществено значение е да се запази 
доверието на гражданите и на 
другите заинтересовани страни в 
процеса на анализ на риска, който 
изгражда основата на 
законодателството на Съюза в 
областта на храните, и по-конкретно 
в оценката на риска, включително и 
организацията и независимостта на 
Органа и неговата прозрачност.

(9) Подобряването на
прозрачността на процеса на 
извършване на оценката на риска ще 
допринесе за това работата на Органа 
при осъществяването на неговата 
функция ще бъде възприета като по-
достоверна от потребителите и 
широката общественост и ще гарантира, 
че в условията на демократична система 
Органът е по-отговорен пред 
гражданите на Съюза.

Or. en

Изменение 90
Мартин Хойслинг
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Прозрачността на процеса на 
извършване на оценката на риска 
допринася за това работата на Органа 
при осъществяването на неговата 
функция да бъде възприета като по-
достоверна от потребителите и 
широката общественост и гарантира, 
че в условията на демократична система
Органът е по-отговорен пред 
гражданите на Съюза. Следователно от 
съществено значение е да се запази
доверието на гражданите и на другите 
заинтересовани страни в процеса на 
анализ на риска, който изгражда 
основата на законодателството на 
Съюза в областта на храните, и по-
конкретно в оценката на риска, 
включително и организацията и 
независимостта на Органа и неговата 
прозрачност.

(9) Липсата на прозрачност на
процеса на извършване на оценката на 
риска допринася за това, че работата на 
Органа при осъществяването на 
неговата функция не се възприема като
достоверна от потребителите и 
широката общественост, подкопава 
тяхното доверие в работата му и в 
условията на демократична система не 
успява да направи Органа по-отговорен 
пред гражданите на Съюза. 
Следователно от съществено значение е 
да се изгради доверието на гражданите 
и на другите заинтересовани страни в 
процеса на анализ на риска, който 
изгражда основата на законодателството 
на Съюза в областта на храните, и по-
конкретно в оценката на риска, 
включително и функционирането и 
независимостта на Органа и неговата 
прозрачност.

Or. en

Изменение 91
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Прозрачността на процеса на 
извършване на оценката на риска 
допринася за това работата на Органа 
при осъществяването на неговата 
функция да бъде възприета като по-
достоверна от потребителите и 
широката общественост и гарантира, че 
в условията на демократична система 
Органът е по-отговорен пред 
гражданите на Съюза. Следователно от 

(9) Прозрачността на процеса на 
извършване на оценката на риска 
допринася за това работата на Органа 
при осъществяването на неговата 
функция да бъде възприета като
достоверна от потребителите и 
широката общественост и гарантира, че 
в условията на демократична система 
Органът е по-отговорен пред 
гражданите на Съюза. Следователно от 
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съществено значение е да се запази
доверието на гражданите и на другите 
заинтересовани страни в процеса на 
анализ на риска, който изгражда 
основата на законодателството на 
Съюза в областта на храните, и по-
конкретно в оценката на риска, 
включително и организацията и 
независимостта на Органа и неговата 
прозрачност.

съществено значение е да се изгради
доверието на гражданите и на другите 
заинтересовани страни в процеса на 
анализ на риска, който изгражда 
основата на законодателството на 
Съюза в областта на храните, и по-
конкретно в оценката на риска, 
включително и организацията и 
независимостта на Органа и неговата 
прозрачност.

Or. en

Изменение 92
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целесъобразно е съставът на 
управителния съвет на Органа да се 
приведе в съответствие с общия подход 
относно децентрализираните агенции 
съгласно съвместното изявление на 
Европейския парламент, Съвета на 
Европейския съюз и Европейската 
комисия относно децентрализираните 
агенции от 2012 г.22.

(10) Макар че се поддържа ясно 
разграничение между оценката на 
риска и управлението на риска е
целесъобразно съставът на 
управителния съвет на Органа да се 
приведе в съответствие с общия подход 
относно децентрализираните агенции 
съгласно съвместното изявление на 
Европейския парламент, Съвета на 
Европейския съюз и Европейската 
комисия относно децентрализираните 
агенции от 2012 г.22.

__________________ __________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e
n.pdf.

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e
n.pdf.

Or. en

Изменение 93
Аня Хазекамп



PE627.781v01-00 22/168 AM\1162805BG.docx

BG

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Опитът показва, че ролята на 
управителния съвет на Органа се 
съсредоточава върху 
административните и финансовите 
аспекти и не оказва въздействие върху 
независимостта на научната работа, 
осъществявана от Органа. В този смисъл 
е целесъобразно представители на 
всички държави членки да бъдат 
включени в управителния съвет на 
Органа, като същевременно се предвиди 
тези представители да имат опит по-
специално в оценката на риска.

(11) Опитът показва, че ролята на 
управителния съвет на Органа освен 
върху оценката на риска също се 
съсредоточава върху 
административните и финансовите 
аспекти и не оказва въздействие върху 
независимостта на научната работа, 
осъществявана от Органа. В този смисъл 
е целесъобразно представители на 
всички държави членки, както и на 
Комисията и Парламента да бъдат 
включени в управителния съвет на 
Органа, като същевременно се предвиди 
тези представители да имат опит по-
специално в оценката на риска и се 
избягва конфликтът на интереси.

Or. en

Обосновка

Необходима е корекция, за да се определят назначените лица от Комисията и 
Парламента, както е предложено от Комисията в член 21, параграф 1а, буква в. 
Освен това от държавите членки се изисква да назначат членове с висока 
компетентност в областта на оценката на риска за безопасност на храните, както и 
в областта на законодателството и политиката за безопасност на хранителната 
верига, както е посочено в член 8, параграф 2, буква в, затова е заблуждаващо да се 
поставя акцент само върху административните и финансовите аспекти

Изменение 94
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Опитът показва, че ролята на 
управителния съвет на Органа се 
съсредоточава върху 
административните и финансовите 

(11) Опитът показва, че ролята на 
управителния съвет на Органа се 
съсредоточава върху 
административните и финансовите 
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аспекти и не оказва въздействие върху 
независимостта на научната работа, 
осъществявана от Органа. В този 
смисъл е целесъобразно представители 
на всички държави членки да бъдат 
включени в управителния съвет на 
Органа, като същевременно се предвиди 
тези представители да имат опит по-
специално в оценката на риска.

аспекти и не оказва въздействие върху 
независимостта на научната работа, 
осъществявана от Органа.
Целесъобразно е представители на 
всички държави членки да бъдат 
включени в управителния съвет на 
Органа, като същевременно се предвиди 
тези представители да имат опит по-
специално в оценката на риска.

Or. fr

Изменение 95
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Управителният съвет следва да 
се избира по такъв начин, че да се 
гарантират най-високите стандарти на 
компетентност и широк набор от 
съответните познания, налични у 
представителите на държавите членки, 
Европейския парламент и Комисията.

(12) Управителният съвет следва да 
се избира по такъв начин, че да се 
гарантират най-високите стандарти на 
компетентност, безпристрастност, 
независимост, липса на конфликт на 
интереси и широк набор от съответните 
познания, налични у представителите на 
държавите членки, Европейския 
парламент, Комисията и
гражданското общество.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент е политическа структура, следователно е необходимо всеки, 
който е назначен, да отговаря на правила за безпристрастност и конфликт на 
интереси

Изменение 96
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Управителният съвет следва да 
се избира по такъв начин, че да се 
гарантират най-високите стандарти на 
компетентност и широк набор от 
съответните познания, налични у 
представителите на държавите членки, 
Европейския парламент и Комисията.

(12) Управителният съвет следва да 
се избира по такъв начин, че да се 
гарантират най-високите стандарти на 
компетентност, ангажираност по 
отношение на опазването на
здравето и околната среда и широк 
набор от съответните познания, налични 
у представителите на държавите членки, 
Европейския парламент и Комисията.

Or. it

Изменение 97
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните бяха установени някои 
недостатъци в способността на Органа в 
дългосрочен план да запази на високо 
равнище своя експертен опит. По-
конкретно това е било изразено в спад в 
броя на кандидатите за членове на 
групите от научни експерти. Поради 
това е необходимо да се укрепи 
системата, а държавите членки следва 
да поемат по-активна роля, за да 
гарантират, че има резерв от достатъчно 
експерти, които да посрещнат 
потребностите на системата на Съюза за 
оценка на риска по отношение на 
осигуряването на високо равнище на 
научни експертни познания, 
независимост и мултидисциплинарен 
експертен опит.

(13) При проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните бяха установени някои 
недостатъци в способността на Органа в 
дългосрочен план да запази на високо 
равнище своя експертен опит. По-
конкретно това е било изразено в спад в 
броя на кандидатите за членове на 
групите от научни експерти. Поради 
това е необходимо да се укрепи 
системата, а държавите членки следва 
да поемат по-активна роля, за да 
гарантират, че има резерв от достатъчно 
експерти, които да посрещнат 
потребностите на системата на Съюза за 
оценка на риска по отношение на 
осигуряването на високо равнище на 
научни експертни познания, 
независимост и мултидисциплинарен 
експертен опит, без това да вреди на 
качеството на равнището на 
експертния опит в рамките на 
националните здравни органи.

Or. fr
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Изменение 98
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните бяха установени някои 
недостатъци в способността на Органа в 
дългосрочен план да запази на високо 
равнище своя експертен опит. По-
конкретно това е било изразено в спад в 
броя на кандидатите за членове на 
групите от научни експерти. Поради 
това е необходимо да се укрепи
системата, а държавите членки следва 
да поемат по-активна роля, за да 
гарантират, че има резерв от достатъчно 
експерти, които да посрещнат 
потребностите на системата на Съюза за 
оценка на риска по отношение на 
осигуряването на високо равнище на 
научни експертни познания, 
независимост и мултидисциплинарен 
експертен опит.

(13) При проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните бяха установени някои 
недостатъци в способността на Органа в 
дългосрочен план да запази на високо 
равнище своя експертен опит чрез 
служителите експерти. По-конкретно 
това е било изразено в спад в броя на 
кандидатите за членове на групите от 
научни експерти и причината за този 
спад следва да се разгледа. Системата
трябва да насърчи кандидатите, а 
държавите членки следва да поемат по-
активна роля, за да гарантират, че има 
резерв от достатъчно експерти, които да 
посрещнат потребностите на системата 
на Съюза за оценка на риска по 
отношение на осигуряването на високо 
равнище на научни експертни познания, 
независимост и мултидисциплинарен 
експертен опит.

Or. en

Изменение 99
Павел Поц, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните бяха установени някои 
недостатъци в способността на Органа 

(13) При проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните бяха установени някои 
недостатъци в капацитета на Органа в 
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в дългосрочен план да запази на високо 
равнище своя експертен опит. По-
конкретно това е било изразено в спад в 
броя на кандидатите за членове на 
групите от научни експерти. Поради 
това е необходимо да се укрепи 
системата, а държавите членки следва 
да поемат по-активна роля, за да 
гарантират, че има резерв от достатъчно 
експерти, които да посрещнат 
потребностите на системата на Съюза за 
оценка на риска по отношение на 
осигуряването на високо равнище на 
научни експертни познания, 
независимост и мултидисциплинарен 
експертен опит.

дългосрочен план да запази на високо 
равнище своя експертен опит. По-
конкретно това е било изразено в спад в 
броя на кандидатите за членове на 
групите от научни експерти. Държавите 
членки следва да подкрепят 
разпространението на покани от 
Органа за изразяване на интерес за 
членство в групите от научни 
експерти и научните комитети, за да 
гарантират, че има резерв от достатъчно 
експерти, които да посрещнат 
потребностите на системата на Съюза за 
оценка на риска по отношение на 
осигуряването на високо равнище на 
научни експертни познания, 
независимост и мултидисциплинарен 
експертен опит.

Or. en

Изменение 100
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните бяха установени някои 
недостатъци в способността на Органа в 
дългосрочен план да запази на високо 
равнище своя експертен опит. По-
конкретно това е било изразено в спад в 
броя на кандидатите за членове на 
групите от научни експерти. Поради 
това е необходимо да се укрепи 
системата, а държавите членки следва 
да поемат по-активна роля, за да 
гарантират, че има резерв от достатъчно 
експерти, които да посрещнат 
потребностите на системата на Съюза за 
оценка на риска по отношение на 
осигуряването на високо равнище на 
научни експертни познания, 

(13) При проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните бяха установени някои 
недостатъци в способността на Органа в 
дългосрочен план да запази на високо 
равнище своя експертен опит. По-
конкретно това е било изразено в спад в 
броя на кандидатите за членове на 
групите от научни експерти. Поради 
това е необходимо да се укрепи 
системата, а държавите членки следва 
да поемат по-активна роля, за да 
гарантират, че има резерв от достатъчно
независими експерти, които да 
посрещнат потребностите на системата 
на Съюза за оценка на риска по 
отношение на осигуряването на високо 
равнище на научни експертни познания, 
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независимост и мултидисциплинарен 
експертен опит.

независимост и мултидисциплинарен 
експертен опит.

Or. en

Изменение 101
Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно 
номинирането от държавите членки на 
членовете на групите от научни 
експерти, подборът им от 
изпълнителния директор на Органа и 
тяхното назначаване от управителния 
съвет на Органа да бъдат въз основа на 
строги критерии, които гарантират 
високи научни постижения и 
независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 
експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 
въведени допълнителни мерки, за да се 
гарантира, че научните експерти имат 
средствата да работят независимо.

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно 
номинирането от държавите членки на 
членовете на групите от научни 
експерти, подборът им от 
изпълнителния директор на Органа и
тяхното назначаване от управителния 
съвет на Органа да бъдат въз основа на 
строги критерии, които гарантират 
високи научни постижения и 
независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 
експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 
въведени допълнителни мерки, за да се 
гарантира, че научните експерти имат 
средствата да работят независимо.
Освен това, тъй като Органът е 
отговорен за оценката на продукти в 
различни сектори, а именно селското 
стопанство, хранително-вкусовата 
промишленост и здравето, е важно 
членовете на съответната група да 
притежават подходящи експертни 
познания, за да оценяват 
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безопасността и ефикасността на 
конкретен предмет на разглеждане. 
По-специално при оценката следва да 
се вземат предвид специфичните 
характеристики на даденото 
вещество и да се установи подходяща 
методология за правилна оценка, като 
се прилага най-удачният подход в 
съответствие с вида на веществото, 
който следва да бъде различен, ако то 
представлява изолирани съединения, 
получени чрез химически синтез или 
естествени сложни вещества.

Or. en

Обосновка

Характеристиките на естествените вещества се различават от тези на 
изолираните химични съединения. Тъй като дружествата са склонни да инвестират в 
проучвания, за да докажат ефикасността и безопасността на своите продукти, 
изработени от естествени вещества, групата, която отговаря за оценката, трябва 
да притежава съответния експертен опит, за да гарантира, че приетите критерии 
вземат предвид характеристиките на тези вещества и когато не са налице 
съответни или напълно адекватни стандарти на международно равнище, се 
определят подходящи такива.

Изменение 102
Симона Бонафе

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно 
номинирането от държавите членки на 
членовете на групите от научни 
експерти, подборът им от 
изпълнителния директор на Органа и 
тяхното назначаване от управителния 
съвет на Органа да бъдат въз основа на 
строги критерии, които гарантират 

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно 
номинирането от държавите членки на 
членовете на групите от научни 
експерти, подборът им от 
изпълнителния директор на Органа и 
тяхното назначаване от управителния 
съвет на Органа да бъдат въз основа на 
строги критерии, които гарантират 



AM\1162805BG.docx 29/168 PE627.781v01-00

BG

високи научни постижения и 
независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 
експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 
въведени допълнителни мерки, за да се 
гарантира, че научните експерти имат 
средствата да работят независимо.

високи научни постижения и 
независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 
експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 
въведени допълнителни мерки, за да се 
гарантира, че научните експерти имат 
средствата да работят независимо.
Важно е членовете на съответната 
група да притежават подходящи 
експертни познания, за да оценяват 
безопасността и ефикасността на 
конкретен предмет на разглеждане. 
По-специално оценката следва да 
отчита специфичните 
характеристики на даденото 
вещество и да установи подходяща 
методология, като прилага най-
подходящия подход според вида на 
веществото.

Or. en

Изменение 103
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно
номинирането от държавите членки
на членовете на групите от научни 
експерти, подборът им от 
изпълнителния директор на Органа и 
тяхното назначаване от управителния 

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно
подборът на членовете на групите от 
научни експерти от изпълнителния 
директор на Органа и тяхното 
назначаване от управителния съвет на 
Органа да бъдат въз основа на строги 



PE627.781v01-00 30/168 AM\1162805BG.docx

BG

съвет на Органа да бъдат въз основа на 
строги критерии, които гарантират 
високи научни постижения и 
независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 
експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 
въведени допълнителни мерки, за да се 
гарантира, че научните експерти имат 
средствата да работят независимо.

критерии, като липсата на всякакви 
връзки с промишлеността, които 
гарантират високи научни постижения и 
независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 
експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 
въведени мерки, включително 
подходящо финансово обезщетение, за 
да се гарантира, че научните експерти 
имат средствата да работят независимо
и да посветят достатъчно време на 
своята работа относно извършване 
на оценката на риска за Органа.

Or. en

Изменение 104
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно 
номинирането от държавите членки на 
членовете на групите от научни 
експерти, подборът им от 
изпълнителния директор на Органа и 
тяхното назначаване от управителния 
съвет на Органа да бъдат въз основа на 
строги критерии, които гарантират 
високи научни постижения и 
независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно 
номинирането от държавите членки на 
членовете на групите от научни 
експерти, подборът им от 
изпълнителния директор на Органа и 
тяхното назначаване от управителния 
съвет на Органа да бъдат въз основа на 
строги критерии, които гарантират 
високи научни постижения, почтеност
и независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 
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експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 
въведени допълнителни мерки, за да се 
гарантира, че научните експерти имат 
средствата да работят независимо.

експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, който е 
законният представител на ЕОБХ и
чиято функция е да отговаря за 
изпълнението на работите на Органа, 
и по-специално независимостта на 
неговия експертен опит, да има роля при 
подбора и назначаването на тези научни 
експерти. Следва да бъдат въведени 
допълнителни мерки, за да се гарантира, 
че научните експерти имат средствата 
да работят независимо.

Or. en

Изменение 105
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно 
номинирането от държавите членки на 
членовете на групите от научни 
експерти, подборът им от 
изпълнителния директор на Органа и 
тяхното назначаване от управителния 
съвет на Органа да бъдат въз основа на 
строги критерии, които гарантират 
високи научни постижения и 
независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 
експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно 
номинирането от държавите членки на 
членовете на групите от научни 
експерти, подборът им от 
изпълнителния директор на Органа и 
тяхното назначаване от управителния 
съвет на Органа да бъдат въз основа на 
строги критерии, които гарантират 
високи научни постижения и 
независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 
експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 
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въведени допълнителни мерки, за да се 
гарантира, че научните експерти имат 
средствата да работят независимо.

въведени допълнителни мерки, за да се 
гарантира, че научните експерти имат 
средствата да работят независимо и че 
ситуациите на конфликт на 
интереси се избягват във възможно 
най-голяма степен.

Or. fr

Изменение 106
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно
номинирането от държавите членки
на членовете на групите от научни 
експерти, подборът им от 
изпълнителния директор на Органа и 
тяхното назначаване от управителния 
съвет на Органа да бъдат въз основа на 
строги критерии, които гарантират 
високи научни постижения и 
независимост на експертите, като 
същевременно се осигуряват 
необходимите мултидисциплинарни 
експертни знания за всяка група. За тази 
цел от съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 
въведени допълнителни мерки, за да се 
гарантира, че научните експерти имат 
средствата да работят независимо.

(14) За да се запази независимостта на 
оценката на риска от управлението на 
риска и от другите интереси на 
равнището на Съюза, е целесъобразно
подборът на членовете на групите от 
научни експерти от изпълнителния 
директор на Органа и тяхното 
назначаване от управителния съвет на 
Органа да бъдат въз основа на строги 
критерии, които гарантират високи 
научни постижения и независимост на 
експертите, като същевременно се 
осигуряват необходимите 
мултидисциплинарни експертни знания 
за всяка група. За тази цел от 
съществено значение е също така 
изпълнителният директор, чиято 
функция е да защитава интересите на 
ЕОБХ, и по-специално независимостта 
на неговия експертен опит, да има роля 
при подбора и назначаването на тези 
научни експерти. Следва да бъдат 
въведени и допълнителни мерки, за да 
се гарантира, че научните експерти имат 
средствата да работят независимо и да 
посветят достатъчно време на 
своята работа за Органа относно 
извършване на оценката на риска.

Or. en
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Изменение 107
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) От съществено значение е да се 
гарантира ефективната работа на 
Органа и да се подобри 
устойчивостта на експертния опит. 
Поради това е необходимо да се 
задълбочи подкрепата, предоставяна 
от Органа и държавите членки за
работата на групите от научни 
експерти на Органа. По-конкретно 
Органът следва да организира 
подготвителната работа в подкрепа 
на задачите на групата, включително 
като изисква от служителите на 
Органа или националните научни 
организации, които работят в мрежа 
с Органа, да изготвят подготвителни 
научни становища, които да бъдат 
рецензирани и одобрени от групите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съществува опасност, че изготвянето на становища от служителите на ЕОБХ, за 
които се очаква да бъдат подпечатани от групите от научни експерти, става 
обичайна практика. Това не е приемливо, тъй като ще подкопае цялата идея за 
независими научни експерти, които предоставят научни становища, както е 
предвидено в член 28.

Изменение 108
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) От съществено значение е да се 
гарантира ефективната работа на Органа 
и да се подобри устойчивостта на 
експертния опит. Поради това е 
необходимо да се задълбочи 
подкрепата, предоставяна от Органа и 
държавите членки за работата на 
групите от научни експерти на Органа. 
По-конкретно Органът следва да 
организира подготвителната работа в 
подкрепа на задачите на групата, 
включително като изисква от 
служителите на Органа или 
националните научни организации, 
които работят в мрежа с Органа, да 
изготвят подготвителни научни 
становища, които да бъдат рецензирани 
и одобрени от групите.

(15) От съществено значение е да се 
гарантира ефективната работа на Органа 
и да се подобри устойчивостта на 
експертния опит. Поради това е 
необходимо да се задълбочи 
подкрепата, предоставяна от Органа и 
държавите членки за работата на 
групите от научни експерти на Органа. 
По-конкретно Органът следва да 
организира подготвителната работа в 
подкрепа на задачите на групата, 
включително като изисква от 
служителите на Органа или 
националните научни организации, 
които работят в мрежа с Органа, да 
изготвят подготвителни научни 
становища, които да бъдат рецензирани 
и одобрени от групите. Това не следва 
да засяга независимостта на 
научните оценки на Органа.

Or. en

Изменение 109
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) От съществено значение е да се 
гарантира ефективната работа на Органа 
и да се подобри устойчивостта на 
експертния опит. Поради това е 
необходимо да се задълбочи 
подкрепата, предоставяна от Органа и 
държавите членки за работата на 
групите от научни експерти на Органа. 
По-конкретно Органът следва да 
организира подготвителната работа в 
подкрепа на задачите на групата, 
включително като изисква от 
служителите на Органа или 

(15) От съществено значение е да се 
гарантира ефективната работа на Органа 
и да се подобри устойчивостта на 
експертния опит. Поради това е 
необходимо да се задълбочи 
подкрепата, предоставяна от Органа и 
държавите членки за работата на 
групите от научни експерти на Органа. 
По-конкретно Органът следва да 
организира подготвителната работа в 
подкрепа на задачите на групата, 
включително като изисква от 
служителите на Органа да изготвят 
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националните научни организации, 
които работят в мрежа с Органа, да 
изготвят подготвителни научни 
становища, които да бъдат рецензирани 
и одобрени от групите.

подготвителни научни становища, които 
да бъдат рецензирани и одобрени от 
групите.

Or. en

Изменение 110
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Разрешителните процедури са 
основани на принципа, че кандидатът 
трябва да докаже, че предметът на 
разрешителната процедура е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
безопасност предвид научните знания, с 
които той разполага. Този принцип 
почива на презумпцията, че 
общественото здраве е по-добре 
защитено, когато отговорност на 
заявителя е да докаже безопасността на 
даден предмет на разрешителна 
процедура преди пускането му на пазара
, а не обществените органи да доказват, 
че даден предмет не е безопасен, за да 
може да наложи забрана за пускането 
му на пазара. Освен това публичните 
средства не следва да бъдат използвани 
за поръчването на скъпоструващи 
изследвания, които в крайна сметка ще 
доведат до това промишлеността да 
пусне даден продукт на пазара. 
Съгласно този принцип и в съответствие 
с приложимите нормативни изисквания, 
когато се представят подкрепящи данни 
за заявленията за разрешение съгласно 
секторното право на Съюза в областта 
на храните, от кандидатите се изисква 
да представят съответните изследвания, 
включително изпитвания, за доказване 
на безопасността, а в някои случаи — на 

(16) Разрешителните процедури са 
основани на принципа, че кандидатът 
трябва да докаже, че предметът на 
разрешителната процедура е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
безопасност предвид научните знания, с 
които той разполага. Този принцип 
почива на презумпцията, че 
общественото здраве е по-добре 
защитено, когато отговорност на 
заявителя е да докаже безопасността на 
даден предмет на разрешителна 
процедура преди пускането му на пазара
, а не обществените органи да доказват, 
че даден предмет не е безопасен, за да 
може да наложи забрана за пускането 
му на пазара. Освен това публичните 
средства не следва да бъдат използвани 
за поръчването на скъпоструващи 
изследвания, които в крайна сметка ще 
доведат до това промишлеността да 
пусне даден продукт на пазара. 
Съгласно този принцип и в съответствие 
с приложимите нормативни изисквания, 
когато се представят подкрепящи данни 
за заявленията за разрешение съгласно 
секторното право на Съюза в областта 
на храните, от кандидатите се изисква 
да представят съответните изследвания, 
включително изпитвания, за доказване 
на безопасността, а в някои случаи — на 
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ефикасността на предмета. ефикасността на предмета. Въпреки 
това Органът трябва да може сам да 
извършва необходимите проучвания с 
цел доказване, че даден предмет на 
разрешителна процедура не е 
безопасен, когато възникнат 
съмнения по отношение на неговата 
безопасност или ефективност след 
пускането му на пазара.

Or. fr

Изменение 111
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Разрешителните процедури са 
основани на принципа, че кандидатът 
трябва да докаже, че предметът на 
разрешителната процедура е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
безопасност предвид научните знания, с 
които той разполага. Този принцип 
почива на презумпцията, че 
общественото здраве е по-добре
защитено, когато отговорност на 
заявителя е да докаже безопасността на 
даден предмет на разрешителна 
процедура преди пускането му на пазара
, а не обществените органи да доказват, 
че даден предмет не е безопасен, за да 
може да наложи забрана за пускането 
му на пазара. Освен това публичните 
средства не следва да бъдат използвани 
за поръчването на скъпоструващи 
изследвания, които в крайна сметка ще 
доведат до това промишлеността да 
пусне даден продукт на пазара. 
Съгласно този принцип и в съответствие 
с приложимите нормативни изисквания, 
когато се представят подкрепящи данни 
за заявленията за разрешение съгласно 
секторното право на Съюза в областта 

(16) Разрешителните процедури са 
основани на принципа, че кандидатът 
трябва да докаже, че предметът на 
разрешителната процедура е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
безопасност предвид научните знания, с 
които той разполага. Този принцип 
почива на презумпцията, че 
общественото здраве, здравето на 
животните и околната среда са по-
добре защитени, когато отговорност на 
заявителя е да докаже безопасността на 
даден предмет на разрешителна 
процедура преди пускането му на 
пазара, а не обществените органи да 
доказват, че даден предмет не е 
безопасен, за да може да наложи 
забрана за пускането му на пазара. 
Освен това публичните средства не 
следва да бъдат използвани за 
поръчването на скъпоструващи 
изследвания, които в крайна сметка ще 
доведат до това промишлеността да 
пусне даден продукт на пазара и да си 
създаде относително предимство 
пред конкурентите си. Съгласно този 
принцип и в съответствие с 



AM\1162805BG.docx 37/168 PE627.781v01-00

BG

на храните, от кандидатите се изисква 
да представят съответните изследвания, 
включително изпитвания, за доказване 
на безопасността, а в някои случаи — на 
ефикасността на предмета.

приложимите нормативни изисквания, 
когато се представят подкрепящи данни 
за заявленията за разрешение съгласно 
секторното право на Съюза в областта 
на храните, от кандидатите се изисква 
да представят съответните проверими и 
надеждни изследвания, включително 
изпитвания, за доказване на 
безопасността, а в някои случаи – на 
ефикасността на предмета.

Or. en

Изменение 112
Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Разрешителните процедури са 
основани на принципа, че кандидатът 
трябва да докаже, че предметът на 
разрешителната процедура е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
безопасност предвид научните знания, с 
които той разполага. Този принцип 
почива на презумпцията, че 
общественото здраве е по-добре 
защитено, когато отговорност на 
заявителя е да докаже безопасността на 
даден предмет на разрешителна 
процедура преди пускането му на пазара
, а не обществените органи да доказват, 
че даден предмет не е безопасен, за да 
може да наложи забрана за пускането 
му на пазара. Освен това публичните 
средства не следва да бъдат използвани 
за поръчването на скъпоструващи 
изследвания, които в крайна сметка ще 
доведат до това промишлеността да 
пусне даден продукт на пазара. 
Съгласно този принцип и в съответствие 
с приложимите нормативни изисквания, 
когато се представят подкрепящи данни 
за заявленията за разрешение съгласно 

(16) Разрешителните процедури са 
основани на принципа, че кандидатът 
трябва да докаже, че предметът на 
разрешителната процедура е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
безопасност предвид научните знания, с 
които той разполага. Този принцип 
почива на презумпцията, че 
общественото здраве е по-добре 
защитено, когато отговорност на 
заявителя е да докаже безопасността на 
даден предмет на разрешителна 
процедура преди пускането му на пазара
, а не обществените органи да доказват, 
че даден предмет не е безопасен, за да 
може да наложи забрана за пускането 
му на пазара. Освен това публичните 
средства не следва да бъдат използвани 
за поръчването на скъпоструващи 
изследвания, които в крайна сметка ще 
доведат до това промишлеността да 
пусне даден продукт на пазара. 
Съгласно този принцип и в съответствие 
с приложимите нормативни изисквания, 
когато се представят подкрепящи данни 
за заявленията за разрешение съгласно 
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секторното право на Съюза в областта 
на храните, от кандидатите се изисква 
да представят съответните изследвания, 
включително изпитвания, за доказване 
на безопасността, а в някои случаи — на 
ефикасността на предмета.

секторното право на Съюза в областта 
на храните, от кандидатите се изисква 
да представят съответните утвърдени
изследвания, включително изпитвания,
които са били извършени в 
съответствие с международните 
стандарти и добрите лабораторни 
практики (ДЛП) за доказване на 
безопасността, а в някои случаи — на 
ефикасността на предмета.

Or. en

Изменение 113
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съществуват разпоредби относно 
съдържанието на заявленията за 
разрешения. От съществено значение е 
заявлението за разрешение, представено 
на Органа за неговата оценка на риска, 
да отговаря на приложимите 
спецификации, за да се осигури най-
доброто качество на научната оценка от 
страна на Органа. Кандидатите, и по-
специално малките и средните 
предприятия, невинаги имат ясна 
представа за тези спецификации. 
Поради това следва да бъде 
целесъобразно при поискване Органът 
да предоставя съвети на потенциалните 
кандидати относно приложимите 
правила и изискваното съдържание на 
заявлението за разрешение, преди 
дадено заявление да бъде официално 
подадено, като при това не се обсъжда 
плана на изследванията, които ще бъдат 
представени, което остава отговорност 
на кандидата. За да се гарантира 
прозрачността на този процес, мнението 

(17) Съществуват разпоредби относно 
съдържанието на заявленията за 
разрешения. От съществено значение е 
заявлението за разрешение, представено 
на Органа за неговата оценка на риска, 
да отговаря на приложимите 
спецификации, за да се осигури най-
доброто качество на научната оценка от 
страна на Органа. Кандидатите, и по-
специално малките и средните 
предприятия, невинаги имат ясна 
представа за тези спецификации. 
Поради това следва да бъде 
целесъобразно при поискване Органът 
да предоставя съвети на потенциалните 
кандидати относно приложимите 
правила и изискваното съдържание на 
заявлението за разрешение, преди 
дадено заявление да бъде официално 
подадено, като при това не се обсъжда 
плана на изследванията, които ще бъдат 
представени, което остава отговорност 
на кандидата. За да се гарантира 
прозрачността на този процес, мнението 
на Органа се обявява публично. До 36 
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на Органа се обявява публично. месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията 
следва да оцени въздействието на 
тези среща преди подаването на 
заявлението върху функционирането 
на Органа. По-специално следва да 
оцени тяхното въздействие върху 
разпределението на ресурсите на 
Органа и неговата независимост.

Or. en

Изменение 114
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съществуват разпоредби
относно съдържанието на заявленията за 
разрешения. От съществено значение е 
заявлението за разрешение, представено 
на Органа за неговата оценка на риска, 
да отговаря на приложимите 
спецификации, за да се осигури най-
доброто качество на научната оценка от 
страна на Органа. Кандидатите, и по-
специално малките и средните 
предприятия, невинаги имат ясна 
представа за тези спецификации. 
Поради това следва да бъде 
целесъобразно при поискване Органът 
да предоставя съвети на потенциалните 
кандидати относно приложимите 
правила и изискваното съдържание на 
заявлението за разрешение, преди 
дадено заявление да бъде официално 
подадено, като при това не се обсъжда 
плана на изследванията, които ще бъдат 
представени, което остава отговорност 
на кандидата. За да се гарантира 
прозрачността на този процес, мнението 
на Органа се обявява публично.

(17) Разпоредбите относно 
съдържанието на заявленията за 
разрешения следва да бъдат проучени 
и формулирани по такъв начин, че 
заявлението за разрешение да 
отговаря на най-високите стандарти 
по отношение на прозрачността и 
надеждността. От съществено 
значение е заявлението за разрешение, 
представено на Органа за неговата 
оценка на риска, да отговаря на 
приложимите спецификации, за да се 
осигури най-доброто качество на 
научната оценка от страна на Органа. 
Кандидатите, и по-специално малките и 
средните предприятия, невинаги имат 
ясна представа за тези спецификации. 
Поради това следва да бъде 
целесъобразно при поискване Органът 
да предоставя съвети на потенциалните 
кандидати относно приложимите 
правила и изискваното съдържание на 
заявлението за разрешение, преди 
дадено заявление да бъде официално 
подадено, като при това не се обсъжда 
плана на изследванията, които ще бъдат 
представени, което остава отговорност 
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на кандидата. За да се гарантира 
прозрачността на този процес и 
достъпът до практическата 
информация за съставянето на 
заявлението, която би била от полза 
за всички, мнението на Органа ще се
обяви публично.

Or. en

Изменение 115
Лукас Мандл

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съществуват разпоредби относно 
съдържанието на заявленията за 
разрешения. От съществено значение е 
заявлението за разрешение, представено 
на Органа за неговата оценка на риска, 
да отговаря на приложимите 
спецификации, за да се осигури най-
доброто качество на научната оценка от 
страна на Органа. Кандидатите, и по-
специално малките и средните 
предприятия, невинаги имат ясна 
представа за тези спецификации. 
Поради това следва да бъде 
целесъобразно при поискване Органът 
да предоставя съвети на потенциалните 
кандидати относно приложимите 
правила и изискваното съдържание на 
заявлението за разрешение, преди 
дадено заявление да бъде официално 
подадено, като при това не се 
обсъжда плана на изследванията, 
които ще бъдат представени, което 
остава отговорност на кандидата. За 
да се гарантира прозрачността на 
този процес, мнението на Органа се 
обявява публично.

(17) Съществуват разпоредби относно 
съдържанието на заявленията за 
разрешения. От съществено значение е 
заявлението за разрешение, представено 
на Органа за неговата оценка на риска, 
да отговаря на приложимите 
спецификации, за да се осигури най-
доброто качество на научната оценка от 
страна на Органа. Кандидатите, и по-
специално малките и средните 
предприятия, невинаги имат ясна 
представа за тези спецификации. 
Поради това следва да бъде 
целесъобразно при поискване Органът 
да предоставя съвети на потенциалните 
кандидати относно приложимите 
правила и изискваното съдържание на 
заявлението за разрешение, преди 
дадено заявление да бъде официално 
подадено.

Or. de
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Изменение 116
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и лабораториите, които ги 
извършват, да уведомяват Органа за 
тези изследвания, когато те са 
възложени. Информацията за 
изследванията, за които има 
уведомяване, следва да се обяви 
публично само след като съответното 
заявление за разрешение е било обявено 
публично в съответствие с приложимите 
правила относно прозрачността.

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и лабораториите, които ги 
извършват, да уведомяват Органа за 
тези изследвания, когато те са 
възложени, за да се гарантира, че 
никое от изследванията, възложени 
от кандидата, не е скрито от Органа, 
особено ако то води до резултати, 
които поставят под съмнение 
безопасността или ефективността 
на предмета на изследване. 
Информацията за изследванията, за 
които има уведомяване, следва да се 
обяви публично само след като 
съответното заявление за разрешение е 
било обявено публично в съответствие с 
приложимите правила относно 
прозрачността.

Or. fr

Изменение 117
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
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евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и лабораториите, които ги 
извършват, да уведомяват Органа за 
тези изследвания, когато те са 
възложени. Информацията за 
изследванията, за които има 
уведомяване, следва да се обяви 
публично само след като съответното 
заявление за разрешение е било обявено 
публично в съответствие с приложимите 
правила относно прозрачността.

евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и лабораториите, които ги 
извършват, да уведомяват Органа за 
тези изследвания, когато те са 
възложени. Информацията за 
изследванията, за които има 
уведомяване, следва да се обяви 
публично веднага щом съответното 
заявление за разрешение или 
подновяване е било обявено публично в 
съответствие с приложимите правила 
относно прозрачността.

Or. en

Изменение 118
Ренате Зомер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и лабораториите, които ги 
извършват, да уведомяват Органа за 
тези изследвания, когато те са 
възложени. Информацията за 
изследванията, за които има 
уведомяване, следва да се обяви 
публично само след като съответното 
заявление за разрешение е било обявено 
публично в съответствие с приложимите 
правила относно прозрачността.

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и лабораториите, които ги 
извършват, да уведомяват Органа за 
тези изследвания, когато те са 
възложени. Информацията за 
изследванията, за които има 
уведомяване, следва да се обяви 
публично само след като съответното 
заявление за разрешение е било обявено 
публично и Органът е публикувал 
проекта на своето научно становище
в съответствие с приложимите правила 
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относно прозрачността.

Or. en

Изменение 119
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и лабораториите, които 
ги извършват, да уведомяват Органа за 
тези изследвания, когато те са 
възложени. Информацията за 
изследванията, за които има 
уведомяване, следва да се обяви 
публично само след като съответното 
заявление за разрешение е било обявено 
публично в съответствие с приложимите 
правила относно прозрачността.

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и институциите, които 
ги извършват, например лаборатории, 
институти или университети да 
уведомяват Органа за тези изследвания, 
когато те са възложени. Информацията 
за изследванията, за които има 
уведомяване, следва да се обяви 
публично само след като съответното 
заявление за разрешение е било обявено 
публично в съответствие с приложимите 
правила относно прозрачността.

Or. en

Обосновка

Всички изследвания, включени в досие, следва да бъдат обявени предварително, за да 
бъдат допустими за регулаторни процедури и решения, без значение кой е извършил 
изследването. Много изследвания при полеви условия се извършват от университети, 
институти и частни дружества.

Изменение 120
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах
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Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и лабораториите, които ги 
извършват, да уведомяват Органа за 
тези изследвания, когато те са 
възложени. Информацията за 
изследванията, за които има 
уведомяване, следва да се обяви 
публично само след като съответното 
заявление за разрешение е било обявено 
публично в съответствие с приложимите 
правила относно прозрачността.

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
евентуално бъдещо заявление за 
разрешение или подновяване съгласно 
законодателството на Съюза в областта 
на храните. За тази цел е необходимо и 
целесъобразно стопанските субекти, 
възлагащи изследвания, и 
лабораториите, които ги извършват, да 
уведомяват Органа за тези изследвания, 
когато те са възложени. Информацията 
за изследванията, за които има 
уведомяване, следва да се обяви 
публично само след като съответното 
заявление за разрешение е било обявено 
публично в съответствие с приложимите 
правила относно прозрачността.

Or. en

Изменение 121
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и лабораториите, които ги 
извършват, да уведомяват Органа за 
тези изследвания, когато те са 
възложени. Информацията за

(18) Органът следва да има познания 
за предмета на всички изследвания, 
извършвани от кандидата с оглед на 
евентуално бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. За тази 
цел е необходимо и целесъобразно 
стопанските субекти, възлагащи 
изследвания, и лабораториите, които ги 
извършват, да уведомяват Органа за 
тези изследвания, когато те са 
възложени. Информацията за всички 
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изследванията, за които има 
уведомяване, следва да се обяви 
публично само след като съответното 
заявление за разрешение е било обявено 
публично в съответствие с 
приложимите правила относно 
прозрачността.

изследвания, за които има уведомяване, 
следва да се обяви публично само след 
като съответното заявление за 
разрешение е било подадено и Органът 
е публикувал своето научно 
становище.

Or. nl

Обосновка

Научните данни и изследвания, както и всяка друга информация в подкрепа на 
заявленията за разрешения следва да се оповестяват публично само след като 
Органът е публикувал резултатите от научната си дейност. Ако това бъде направено 
по-рано, съществува риск конкурентите да получат достъп до информация за 
иновативни идеи за продукти или производствени процеси. Освен това иначе 
съществува реален риск от нежелана политическа намеса в процеса на оценка на 
риска.

Изменение 122
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Когато става въпрос за заявления 
за искане за подновяване на разрешение, 
разрешеното вещество или продукт вече 
са били на пазара от няколко години. 
Поради това вече има опит и познания 
за това вещество или продукт. Поради 
това е целесъобразно за планираните 
изследвания в подкрепа на исканията за 
подновяване да има уведомяване от 
кандидата до Органа и след провеждане 
на консултация с трети страни относно 
тези планирани изследвания Органът 
системно да предоставя съвети на 
кандидатите относно съдържанието на 
заявлението за подновяване, което е 
предвидено да бъде подадено, като се 
вземат предвид получените коментари.

(19) Когато става въпрос за заявления 
за искане за подновяване на разрешение, 
разрешеното вещество или продукт вече 
са били на пазара от няколко години. 
Поради това вече има опит и познания 
за това вещество или продукт. Поради 
това е целесъобразно за планираните 
изследвания в подкрепа на исканията за 
подновяване да има уведомяване от 
кандидата до Органа и след провеждане 
на консултация с трети страни относно 
тези планирани изследвания, Органът 
системно да предоставя съвети на 
кандидатите относно съдържанието на 
заявлението за подновяване, което е 
предвидено да бъде подадено, като се 
вземат предвид получените коментари и 
публично оповестяване на цялата 
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информация.

Or. en

Изменение 123
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Признава се, че в някои случаи 
само научната оценка на риска не 
може да осигури цялата информация, 
на която следва да се основава 
решение за управление на риска, и че 
надлежно следва да се отчитат и 
други фактори, свързани с 
разглеждания въпрос, включително 
такива, които са свързани с 
обществените нагласи, икономиката, 
традициите, етническата 
принадлежност, околната среда и 
възможността за извършване на 
проверки, при наличие на сериозен 
риск за здравето.

Or. es

Обосновка

Опитът показа, че ЕОБХ е претоварен със задачи извън обичайните му компетенции, 
по-специално по отношение на хуманното отношение към животните и 
растителната защита, които не винаги са пряко свързани с безопасността на 
храните и се припокриват със задачите на други агенции. Необходимо е да се прави 
ясно разграничение по отношение на хуманното отношение към животните и 
растителната защита и да се включва само при наличие на сериозен риск за здравето.

Изменение 124
Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съществуват някои опасения, 
изразени от общността, относно това, че 
оценката на Органа се основава 
предимно на изследвания, провеждани 
от промишлеността. Органът вече 
проучва научната литература, за да 
може да разглежда и други 
съществуващи данни и изследвания по 
въпроса, предмет на неговата оценка. За 
да се осигури допълнително ниво на 
гаранция за това, че Органът може да 
има достъп до всички научни данни и 
изследвания, имащи отношение към 
разглеждания предмет на разрешителна 
процедура, е целесъобразно да се 
предвиди консултация с трети страни, за 
да се установи дали има на 
разположение други важни научни 
данни или изследвания. За да се повиши 
ефективността на консултацията, тя 
следва да се извърши, когато 
представените от промишлеността 
изследвания, включени в заявлението за 
разрешение, бъдат обявени публично 
съгласно правилата за прозрачност по 
настоящия регламент.

(20) Съществуват някои опасения, 
изразени от общността, относно това, че 
оценката на Органа се основава 
предимно на изследвания, провеждани 
от промишлеността. Органът вече 
проучва научната литература, за да 
може да разглежда и други 
съществуващи данни и изследвания по 
въпроса, предмет на неговата оценка. За 
да се осигури допълнително ниво на 
гаранция за това, че Органът може да 
има достъп до всички научни данни и 
изследвания, имащи отношение към 
разглеждания предмет на разрешителна 
процедура, е целесъобразно да се 
предвиди консултация с трети страни, за 
да се установи дали има на 
разположение други важни научни 
данни или изследвания. За да се повиши 
ефективността на консултацията, тя 
следва да се извърши, когато 
представените от промишлеността 
изследвания, включени в заявлението за 
разрешение, бъдат обявени публично 
съгласно правилата за прозрачност по 
настоящия регламент. Научните данни 
и изследванията, представени в 
рамките на процеса на консултации 
следва да се вземат предвид, при 
условие че са доказани, актуални и в 
съответствие с международните 
стандарти и добрите лабораторни 
практики (ДЛП).

Or. en

Изменение 125
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съществуват някои опасения, 
изразени от общността, относно това, че 
оценката на Органа се основава 
предимно на изследвания, провеждани 
от промишлеността. Органът вече
проучва научната литература, за да 
може да разглежда и други 
съществуващи данни и изследвания по 
въпроса, предмет на неговата оценка. За 
да се осигури допълнително ниво на 
гаранция за това, че Органът може да 
има достъп до всички научни данни и 
изследвания, имащи отношение към 
разглеждания предмет на
разрешителна процедура, е 
целесъобразно да се предвиди 
консултация с трети страни, за да се 
установи дали има на разположение 
други важни научни данни или 
изследвания. За да се повиши 
ефективността на консултацията, тя 
следва да се извърши, когато 
представените от промишлеността 
изследвания, включени в заявлението за 
разрешение, бъдат обявени публично 
съгласно правилата за прозрачност по 
настоящия регламент.

(20) Съществуват опасения, изразени 
от общността, относно това, че оценката 
на Органа се основава предимно на 
изследвания, провеждани от 
промишлеността. Органът трябва да
проучва научната литература
систематично, за да може да 
разглежда и други съществуващи данни 
и изследвания по въпроса, предмет на 
неговата оценка. В това отношение 
Органът трябва да приложи 
необходимите средства, структури и 
приложения, за да осигури достъп до 
цялата съответна научна 
литература по въпроса. За да се 
осигури допълнително ниво на гаранция 
за това, че Органът може да има достъп 
до всички научни данни и изследвания, 
имащи отношение към разглеждания 
предмет на процедура за разрешение, е 
целесъобразно също да се предвиди 
консултация с независими трети страни, 
за да се установи дали има на 
разположение други важни научни 
данни или изследвания. За да се повиши 
ефективността на консултацията, тя 
следва да се извърши, когато 
представените от промишлеността 
изследвания, включени в заявлението за 
разрешение, бъдат обявени публично 
съгласно правилата за прозрачност по 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 126
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съществуват някои опасения, (20) Съществуват някои опасения, 
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изразени от общността, относно това, че 
оценката на Органа се основава 
предимно на изследвания, провеждани 
от промишлеността. Органът вече 
проучва научната литература, за да 
може да разглежда и други 
съществуващи данни и изследвания по 
въпроса, предмет на неговата оценка. За 
да се осигури допълнително ниво на 
гаранция за това, че Органът може да 
има достъп до всички научни данни и 
изследвания, имащи отношение към 
разглеждания предмет на разрешителна 
процедура, е целесъобразно да се 
предвиди консултация с трети страни, за 
да се установи дали има на 
разположение други важни научни 
данни или изследвания. За да се повиши 
ефективността на консултацията, тя 
следва да се извърши, когато 
представените от промишлеността 
изследвания, включени в заявлението за 
разрешение, бъдат обявени публично 
съгласно правилата за прозрачност по 
настоящия регламент.

изразени от общността, относно това, че 
оценката на Органа се основава 
предимно на изследвания, провеждани 
от промишлеността. Тези опасения са 
основателни, доколкото е доказано, че
Органът не винаги е действал по 
независим начин. Органът вече 
проучва научната литература, за да 
може да разглежда и други 
съществуващи данни и изследвания по 
въпроса, предмет на неговата оценка. За 
да се осигури допълнително ниво на 
гаранция за това, че Органът може да 
има достъп до всички научни данни и 
изследвания, имащи отношение към 
разглеждания предмет на разрешителна 
процедура, е целесъобразно да се 
предвиди консултация с трети страни, за 
да се установи дали има на 
разположение други важни научни 
данни или изследвания. За да се повиши 
ефективността на консултацията, тя 
следва да се извърши, когато 
представените от промишлеността 
изследвания, включени в заявлението за 
разрешение, бъдат обявени публично 
съгласно правилата за прозрачност по 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 127
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съществуват някои опасения, 
изразени от общността, относно това, че 
оценката на Органа се основава 
предимно на изследвания, провеждани 
от промишлеността. Органът вече 
проучва научната литература, за да 
може да разглежда и други 
съществуващи данни и изследвания по 

(20) Съществуват някои опасения, 
изразени от общността, относно това, че 
оценката на Органа се основава 
предимно на изследвания, провеждани 
от промишлеността. Ако е налично ново 
заявление, Органът винаги извършва 
проучвания в научната литература, за да 
може да разглежда и други 
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въпроса, предмет на неговата оценка. За 
да се осигури допълнително ниво на 
гаранция за това, че Органът може да 
има достъп до всички научни данни и 
изследвания, имащи отношение към 
разглеждания предмет на разрешителна 
процедура, е целесъобразно да се 
предвиди консултация с трети страни, за 
да се установи дали има на 
разположение други важни научни 
данни или изследвания. За да се повиши 
ефективността на консултацията, тя 
следва да се извърши, когато
представените от промишлеността 
изследвания, включени в заявлението за 
разрешение, бъдат обявени публично 
съгласно правилата за прозрачност по 
настоящия регламент.

съществуващи данни и изследвания по 
въпроса, предмет на неговата оценка и 
ако е необходимо изисква 
допълнителни изследвания. За да се 
осигури допълнително ниво на гаранция 
за това, че Органът може да има достъп 
до всички научни данни и изследвания, 
имащи отношение към разглеждания 
предмет на разрешителна процедура, е 
целесъобразно да се предвиди 
консултация с трети страни, за да се 
установи дали има на разположение 
други важни научни данни или 
изследвания. За да се повиши 
ефективността на консултацията, тя 
следва да се извърши веднага след като
представените от промишлеността 
изследвания, включени в заявлението за 
разрешение, бъдат обявени публично 
съгласно правилата за прозрачност по 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 128
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Съществуват някои опасения, 
изразени от общността, относно това, че 
оценката на Органа се основава 
предимно на изследвания, провеждани 
от промишлеността. Органът вече 
проучва научната литература, за да 
може да разглежда и други 
съществуващи данни и изследвания по 
въпроса, предмет на неговата оценка. За 
да се осигури допълнително ниво на 
гаранция за това, че Органът може да 
има достъп до всички научни данни и 
изследвания, имащи отношение към 
разглеждания предмет на разрешителна 
процедура, е целесъобразно да се 

(20) Съществуват сериозни опасения, 
изразени от общността, относно това, че 
оценката на Органа се основава 
предимно на изследвания, провеждани 
от промишлеността. Органът вече 
проучва научната литература, за да 
може да разглежда и други 
съществуващи данни и изследвания по 
въпроса, предмет на неговата оценка. За 
да се осигури допълнително ниво на 
гаранция за това, че Органът може да 
има достъп до всички научни данни и 
изследвания, имащи отношение към 
разглеждания предмет на разрешителна 
процедура, е целесъобразно да се 
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предвиди консултация с трети страни, за 
да се установи дали има на 
разположение други важни научни 
данни или изследвания. За да се повиши 
ефективността на консултацията, тя 
следва да се извърши, когато 
представените от промишлеността 
изследвания, включени в заявлението за 
разрешение, бъдат обявени публично 
съгласно правилата за прозрачност по 
настоящия регламент.

предвиди консултация с трети страни, за 
да се установи дали има на 
разположение други важни научни 
данни или изследвания. За да се повиши 
ефективността на консултацията, тя 
следва да се извърши, когато 
представените от промишлеността 
изследвания, включени в заявлението за 
разрешение, бъдат обявени публично 
съгласно правилата за прозрачност по 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 129
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изследванията, включително 
изпитванията, представени от 
стопанските субекти в подкрепа на 
заявленията за разрешение съгласно 
секторното право на Съюза в областта 
на храните, като цяло отговарят на 
международно признати принципи, 
които предоставят единна основа за 
качество, особено по отношение на 
възпроизводимостта на резултатите. В 
някои случаи обаче могат да възникнат 
въпроси, свързани с привеждането в 
съответствие на приложимите 
стандарти, и поради това са въведени 
национални системи, за да се провери 
тяхното съответствие. Целесъобразно е 
да се предвиди допълнително равнище 
на гаранции, за да се вдъхне увереност 
на обществеността по отношение на 
качеството на изследванията, както и да 
се установи по-задълбочена система за 
одит, при която държавата членка 
упражнява контрол върху прилагането 
на тези принципи от лабораториите, 
които извършват тези изследвания, а 

(21) Изследванията, включително 
изпитванията, представени от 
стопанските субекти в подкрепа на 
заявленията за разрешение съгласно 
секторното право на Съюза в областта 
на храните, като цяло отговарят на 
международно признати принципи, 
които предоставят единна основа за 
качество, особено по отношение на 
възпроизводимостта на резултатите. В 
някои случаи обаче могат да възникнат 
въпроси, свързани с привеждането в 
съответствие на приложимите 
стандарти, и поради това са въведени 
национални системи, за да се провери 
тяхното съответствие. Целесъобразно е 
да се предвиди допълнително равнище 
на гаранции, за да се вдъхне увереност 
на обществеността по отношение на 
качеството на изследванията, както и да 
се установи по-задълбочена система за 
одит, при която държавата членка в 
сътрудничество с дирекция „Одити и 
анализ в областта на 
здравеопазването и храните“ на 
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изпитванията ще бъдат проверявани от 
Комисията.

Генерална дирекция „Здравеопазване и 
безопасност на храните“ на 
Европейската комисия упражнява 
контрол върху прилагането на тези 
принципи от лабораториите, които 
извършват тези изследвания, а 
изпитванията ще бъдат проверявани от 
Комисията.

Or. en

Изменение 130
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изследванията, включително 
изпитванията, представени от 
стопанските субекти в подкрепа на 
заявленията за разрешение съгласно 
секторното право на Съюза в областта 
на храните, като цяло отговарят на 
международно признати принципи, 
които предоставят единна основа за 
качество, особено по отношение на 
възпроизводимостта на резултатите. В 
някои случаи обаче могат да възникнат 
въпроси, свързани с привеждането в 
съответствие на приложимите 
стандарти, и поради това са въведени 
национални системи, за да се провери 
тяхното съответствие. Целесъобразно е 
да се предвиди допълнително равнище 
на гаранции, за да се вдъхне увереност 
на обществеността по отношение на 
качеството на изследванията, както и да 
се установи по-задълбочена система за 
одит, при която държавата членка
упражнява контрол върху прилагането 
на тези принципи от лабораториите, 
които извършват тези изследвания, а 
изпитванията ще бъдат проверявани от 
Комисията.

(21) Изследванията, включително 
изпитванията, представени от 
стопанските субекти в подкрепа на 
заявленията за разрешение съгласно 
секторното право на Съюза в областта 
на храните, като цяло отговарят на 
международно признати принципи, 
които предоставят единна основа за 
качество, особено по отношение на 
възпроизводимостта на резултатите. В 
някои случаи обаче могат да възникнат 
въпроси, свързани с привеждането в 
съответствие на приложимите 
стандарти, и поради това са въведени 
национални системи, за да се провери 
тяхното съответствие. Целесъобразно е 
да се предвиди допълнително равнище 
на гаранции, за да се вдъхне увереност 
на обществеността по отношение на 
качеството на изследванията, както и да 
се установи по-задълбочена система за
контрол и одит, при която държавата 
членка и третите държави 
упражняват контрол върху 
прилагането на тези принципи от 
лабораториите, които извършват тези 
изследвания, а изпитванията ще бъдат 
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проверявани от Комисията.

Or. en

Обосновка

ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“извършва своите одити не само в 
рамките на ЕС, но и в трети държави, поради което тези държави следва също да 
бъдат включени, за да се осигури качество и условия за лоялна конкуренция в 
лабораториите.

Изменение 131
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от 
първостепенен интерес за всички 
граждани на Съюза. Макар да се 
запазва принципът, че тежестта за 
доказването на съответствието с 
изискванията на Съюза остава на 
промишлеността, е важно да се 
създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо 
обществено значение, ако има 
противоречие по въпроси, свързани с 
безопасността, а именно възлагане на 
допълнителни изследвания с цел 
проверка на данните, използвани за 
оценка на риска. Като се има предвид, 
че този извънреден инструмент за 
проверка ще бъде финансиран от 
бюджета на Съюза и че употребата 
му следва да бъде пропорционална, 
Комисията следва да отговаря за 
започването на процедурата по 
възлагане на такива изследвания за 
проверка. Следва да се отчита 
фактът, че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 

заличава се
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необходимо да имат по-широк обхват 
от разглежданите данни (например 
нови научни тенденции, за които е 
станало известно).

Or. en

Изменение 132
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на
конкретни случаи с голямо 
обществено значение, ако има
противоречие по въпроси, свързани с 
безопасността, а именно възлагане на 
допълнителни изследвания с цел 
проверка на данните, използвани за 
оценка на риска. Като се има предвид, 
че този извънреден инструмент за 
проверка ще бъде финансиран от 
бюджета на Съюза и че употребата му 
следва да бъде пропорционална, 
Комисията следва да отговаря за 
започването на процедурата по 
възлагане на такива изследвания за 
проверка. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 
разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
известно).

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността,
създаването на допълнителен 
инструмент е предпоставка за проверка 
с цел разглеждане най-малко на
случаите на несигурност или
противоречие по въпроси, свързани с 
безопасността и възможните рискове, 
а именно възлагане на допълнителни
независими изследвания с цел проверка 
на данните, използвани за оценка на 
риска. Като се има предвид, че този 
извънреден инструмент за проверка ще 
бъде финансиран от бюджета на Съюза 
и че употребата му следва да бъде 
пропорционална, Комисията следва да 
отговаря за започването на процедурата 
по възлагане на такива изследвания за 
проверка, по-специално на тези, които 
са по искане на гражданското 
общество. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 
разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
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известно).

Or. en

Обосновка

Както е посочено, безопасността на храните е от първостепенен интерес за 
гражданите. Заедно с ЕС, при строго определени условия, на гражданите следва да се 
разреши да повдигат и насочват своите опасения по конкретни теми. По този начин 
гласът им ще бъде чут и парите на гражданите ще бъдат изразходвани по 
отношение на искане на гражданите.

Изменение 133
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Като се 
има предвид, че този извънреден 
инструмент за проверка ще бъде 
финансиран от бюджета на Съюза и че 
употребата му следва да бъде 
пропорционална, Комисията следва да 
отговаря за започването на процедурата 
по възлагане на такива изследвания за 
проверка. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Като се 
има предвид, че този извънреден 
инструмент за проверка ще бъде 
финансиран от бюджета на Съюза и че 
употребата му следва да бъде 
пропорционална, Комисията следва да 
отговаря за започването на процедурата 
по възлагане на такива изследвания за 
проверка. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 
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разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
известно).

разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
известно). Тази инициатива, в 
съчетание с многобройните дейности 
на някои членове на Парламента, 
решени да демонстрират липсата на 
независимост на Органа, налага 
задълбочен преглед на процедурите за 
оценка на риска на Органа.

Or. fr

Изменение 134
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Като се 
има предвид, че този извънреден 
инструмент за проверка ще бъде 
финансиран от бюджета на Съюза и 
че употребата му следва да бъде
пропорционална, Комисията следва да
отговаря за започването на
процедурата по възлагане на такива 
изследвания за проверка. Следва да се 
отчита фактът, че в някои конкретни 
случаи възложените изследвания може 
да е необходимо да имат по-широк 

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Този 
извънреден инструмент за проверка 
следва да бъде пропорционален и не
следва да заменя прилагането на
принципа на предпазните мерки при 
наличие на научна несигурност. 
Комисията, държавите членки и 
Европейският парламент следва да 
имат възможността да поискат от 
Органа да възложи такива изследвания 
за проверка. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
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обхват от разглежданите данни
(например нови научни тенденции, за 
които е станало известно).

възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 
разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
известно).

Or. en

Изменение 135
Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Като се 
има предвид, че този извънреден 
инструмент за проверка ще бъде 
финансиран от бюджета на Съюза и че 
употребата му следва да бъде 
пропорционална, Комисията следва да 
отговаря за започването на процедурата 
по възлагане на такива изследвания за 
проверка. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 
разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
известно).

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Като се 
има предвид, че този извънреден 
инструмент за проверка ще бъде 
финансиран от бюджета на Съюза и че 
употребата му следва да бъде 
пропорционална, в случай на 
противоречие по въпроси, свързани с 
безопасността, пропуски в данните 
и/или научна несигурност, Органът
следва да отговаря за започването на 
процедурата по възлагане на такива 
изследвания за проверка. Следва да се 
отчита фактът, че в някои конкретни 
случаи възложените изследвания може 
да е необходимо да имат по-широк 
обхват от разглежданите данни
(например нови научни тенденции, за 
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които е станало известно).

Or. en

Изменение 136
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Като се 
има предвид, че този извънреден 
инструмент за проверка ще бъде 
финансиран от бюджета на Съюза и че 
употребата му следва да бъде 
пропорционална, Комисията следва да 
отговаря за започването на процедурата 
по възлагане на такива изследвания за 
проверка. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 
разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
известно).

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Въпреки
че този извънреден инструмент за 
проверка ще бъде финансиран от 
бюджета на Съюза и че употребата му 
следва да бъде пропорционална, не е 
необходимо непременно Комисията да 
отговаря за започването на процедурата 
по възлагане на такива изследвания за 
проверка, след като тези проучвания 
могат също така да бъдат възлагани 
и от държавите членки. Следва да се 
отчита фактът, че в някои конкретни 
случаи възложените изследвания може 
да е необходимо да имат по-широк 
обхват от разглежданите данни
(например нови научни тенденции, за 
които е станало известно).

Or. fr
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Изменение 137
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Като се 
има предвид, че този извънреден 
инструмент за проверка ще бъде 
финансиран от бюджета на Съюза и че 
употребата му следва да бъде 
пропорционална, Комисията следва да 
отговаря за започването на процедурата 
по възлагане на такива изследвания за 
проверка. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 
разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
известно).

(22) Безопасността на храните е 
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Като се 
има предвид, че този извънреден 
инструмент за проверка ще бъде 
финансиран от бюджета на Съюза и че 
употребата му следва да бъде 
пропорционална, Органът при 
консултиране с Комисията следва да 
отговаря за започването на процедурата 
по възлагане на такива изследвания за 
проверка. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 
разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
известно).

Or. en

Изменение 138
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Безопасността на храните е
чувствителен въпрос от първостепенен 
интерес за всички граждани на Съюза. 
Макар да се запазва принципът, че 
тежестта за доказването на 
съответствието с изискванията на Съюза 
остава на промишлеността, е важно да 
се създаде допълнителен инструмент за 
проверка с цел разглеждане на 
конкретни случаи с голямо обществено 
значение, ако има противоречие по 
въпроси, свързани с безопасността, а 
именно възлагане на допълнителни 
изследвания с цел проверка на данните, 
използвани за оценка на риска. Като се 
има предвид, че този извънреден 
инструмент за проверка ще бъде 
финансиран от бюджета на Съюза и че 
употребата му следва да бъде 
пропорционална, Комисията следва да 
отговаря за започването на процедурата 
по възлагане на такива изследвания за 
проверка. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 
разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
известно).

(22) Безопасността на храните с
основание е деликатен въпрос от 
първостепенен интерес за всички 
граждани на Съюза. Макар да се запазва 
принципът, че тежестта за доказването 
на съответствието с изискванията на 
Съюза остава на промишлеността, е 
важно да се създаде допълнителен 
инструмент за проверка с цел 
разглеждане на конкретни случаи с 
голямо обществено значение, ако има 
противоречие по въпроси, свързани с 
безопасността, а именно възлагане на 
допълнителни изследвания с цел 
проверка на данните, използвани за 
оценка на риска. Като се има предвид, 
че този извънреден инструмент за 
проверка ще бъде финансиран от 
бюджета на Съюза и че употребата му 
следва да бъде пропорционална, 
Комисията следва да отговаря за 
започването на процедурата по 
възлагане на такива изследвания за 
проверка. Следва да се отчита фактът, 
че в някои конкретни случаи 
възложените изследвания може да е 
необходимо да имат по-широк обхват от 
разглежданите данни (например нови 
научни тенденции, за които е станало 
известно).

Or. fr

Изменение 139
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) За да се засили 
публичното участие и да се даде 
право на гражданите да посочат 
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своите опасения на лицата, които 
вземат решения, Комисията, при 
същите условия като Европейската 
гражданска инициатива, следва да 
създаде механизъм, който ще позволи 
на гражданите да поискат от Органа 
възлагането на допълнителни 
изследвания. След консултация с 
инициаторите и Органа се 
установяват спецификациите на 
изследванията и процесът на 
възлагане ще започне незабавно.

Or. en

Изменение 140
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните показа, че въпреки че Органът е 
отбелязал значителен напредък по 
отношение на прозрачността, 
процедурата за оценка на риска, по-
специално в контекста на 
разрешителните процедури, които 
обхващат агрохранителната верига,
невинаги се възприема като напълно 
прозрачна. Това отчасти се дължи и на 
различните правила за прозрачност и 
поверителност, които са установени не 
само в Регламент (ЕО) № 178/2002, но и 
в други законодателни актове на Съюза, 
в чийто обхват попада цялата 
агрохранителна верига. 
Взаимодействието между тях може да 
оказва въздействие върху 
приемливостта на оценката на риска от 
широката общественост.

(23) Като страна по Конвенцията 
от Орхус Съюзът признава, че в 
областта на околната среда 
достъпът до информация и 
общественото участие във вземането 
на решения подобряват качеството и 
изпълнението на тези решения, 
допринасят за повишаване на 
обществената информираност по 
въпроси на околната среда, дават 
възможност на обществеността да 
изразява своята загриженост и 
позволяват на държавните органи 
надлежно да вземат предвид тази 
загриженост. Проверката за 
пригодност на общото законодателство 
в областта на храните показа обаче, че 
въпреки че Органът е отбелязал 
значителен напредък по отношение на 
прозрачността, процедурата за оценка 
на риска, по-специално в контекста на 
разрешителните процедури, които 
обхващат агрохранителната верига, 
невинаги се възприема като напълно 
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прозрачна. Това отчасти се дължи и на 
различните правила за прозрачност и 
поверителност, които са установени не 
само в Регламент (ЕО) № 178/2002, но и 
в други законодателни актове на Съюза, 
в чийто обхват попада цялата 
агрохранителна верига. 
Взаимодействието между тях може да 
оказва въздействие върху 
приемливостта на оценката на риска от 
широката общественост.

Or. en

Изменение 141
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните показа, че въпреки че Органът е 
отбелязал значителен напредък по 
отношение на прозрачността, 
процедурата за оценка на риска, по-
специално в контекста на 
разрешителните процедури, които 
обхващат агрохранителната верига,
невинаги се възприема като напълно
прозрачна. Това отчасти се дължи и 
на различните правила за 
прозрачност и поверителност, които 
са установени не само в Регламент 
(ЕО) № 178/2002, но и в други 
законодателни актове на Съюза, в 
чийто обхват попада цялата 
агрохранителна верига. 
Взаимодействието между тях може 
да оказва въздействие върху 
приемливостта на оценката на риска 
от широката общественост.

(23) Проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните показа, че въпреки че Органът е 
отбелязал значителен напредък по 
отношение на прозрачността, 
процедурата за оценка на риска, по-
специално в контекста на 
разрешителните процедури, които 
обхващат агрохранителната верига, все 
още не е достатъчно прозрачна.

Or. en
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Изменение 142
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните показа, че въпреки че Органът е 
отбелязал значителен напредък по 
отношение на прозрачността, 
процедурата за оценка на риска, по-
специално в контекста на 
разрешителните процедури, които 
обхващат агрохранителната верига,
невинаги се възприема като напълно 
прозрачна. Това отчасти се дължи и на
различните правила за прозрачност и
поверителност, които са установени не 
само в Регламент (ЕО) № 178/2002, но и 
в други законодателни актове на Съюза, 
в чийто обхват попада цялата 
агрохранителна верига. 
Взаимодействието между тях може да 
оказва въздействие върху 
приемливостта на оценката на риска от 
широката общественост.

(23) Проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта на 
храните показа, че въпреки че Органът е 
отбелязал известен напредък по 
отношение на прозрачността, 
процедурата за оценка на риска, по-
специално в контекста на 
разрешителните процедури, които 
обхващат агрохранителната верига, не е
напълно прозрачна. Това отчасти се 
дължи и на липсата на прозрачност 
във връзка с оценката на риска и 
правилата за поверителност, които
отменят обществения интерес,
установени не само в член 4 от
Регламент (ЕО) № 1049/2001, но и в 
други законодателни актове на Съюза, в 
чийто обхват попада цялата 
агрохранителна верига. Неприлагането 
на основното правило за достъп до 
документи и взаимодействието с 
ограничената прозрачност оказват
въздействие върху приемливостта на 
оценката на риска от широката 
общественост.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира прозрачност най-малко на съществуващото ниво, дерогацията от 
член 4 от Регламент № 1049/2001 следва да продължи да се прилага.

Изменение 143
Мартин Хойслинг
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Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Конвенцията от Орхус 
установява редица права на 
обществото във връзка с околната 
среда. Конвенцията предвижда 
правото на всеки да получава 
информация за околната среда, 
съхранявана от публичните органи, 
правото на участие във вземането на 
решения във връзка с околната среда и 
правото на обжалване за оспорване на 
публични решения, взети при 
неспазване на двете горепосочени 
права или на законодателството в 
областта на околната среда като 
цяло.

Or. en

Изменение 144
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Поради това е необходимо по 
проактивен начин да се затвърди 
аспектът с прозрачността в процеса на 
оценката на риска. Още на възможно 
най-ранен етап от процеса на оценката 
на риска следва да се осигури публичен 
достъп до всички научни данни и 
информация, които са в подкрепа на 
заявленията за разрешение съгласно 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, както и до други искания за 
резултати от научна дейност. Този 
процес обаче следва да се прилага, без 
да се засягат съществуващите права 
върху интелектуалната собственост 
или разпоредбите на 

(25) Поради това е необходимо по 
проактивен начин да се затвърди 
аспектът с прозрачността в процеса на 
оценката на риска. Още на възможно 
най-ранен етап от процеса на оценката 
на риска следва да се осигури публичен 
достъп до всички научни данни и 
информация, които са в подкрепа на 
заявленията за разрешение съгласно 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, както и до други искания за 
резултати от научна дейност.
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законодателството на Съюза в 
областта на храните, които 
защитават инвестицията на 
иноваторите при събирането на 
информацията и данните, 
подкрепящи съответните заявления 
за разрешения.

Or. en

Изменение 145
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Поради това е необходимо по 
проактивен начин да се затвърди 
аспектът с прозрачността в процеса на 
оценката на риска. Още на възможно 
най-ранен етап от процеса на оценката 
на риска следва да се осигури публичен 
достъп до всички научни данни и 
информация, които са в подкрепа на 
заявленията за разрешение съгласно 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, както и до други искания за 
резултати от научна дейност. Този 
процес обаче следва да се прилага, без 
да се засягат съществуващите права 
върху интелектуалната собственост 
или разпоредбите на 
законодателството на Съюза в 
областта на храните, които 
защитават инвестицията на 
иноваторите при събирането на 
информацията и данните, 
подкрепящи съответните заявления 
за разрешения.

(25) Поради това е необходимо по 
проактивен начин да се затвърди 
аспектът с прозрачността в процеса на
оценката на риска. Още на възможно 
най-ранен етап от процеса на оценката 
на риска следва да се осигури публичен 
достъп до всички научни данни и 
информация, които са в подкрепа на 
заявленията за разрешение съгласно 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, както и до други искания за 
резултати от научна дейност.
Разпоредбите на настоящия 
регламент следва да отразяват 
значението на принципа за 
прозрачност в първичното право на 
ЕС и в международните договори, по 
които ЕС е страна, включително 
Конвенцията от Орхус.

Or. en
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Изменение 146
Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Като се използва за модел 
Апелативният съвет на 
Европейската агенция по 
химикалите, както е посочено в 
членове 89 – 93 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали 
(REACH), следва да се създаде 
Апелативен съвет на ЕОБХ 
посредством делегирани актове.

Or. en

Обосновка

Както EMA, така и ЕОБХ имат някакъв вид Апелативен съвет. С това се дава 
възможност на заявителя за преразглеждане на становището. Комисията следва да 
създаде същата възможност в ЕОБХ с делегиран акт.

Изменение 147
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В случаите, когато се изисква 
становището на Органа във връзка с 
разрешителните процедури съгласно 
законодателството на Съюза в 
областта на храните и предвид 
задължението му да осигурява 
публичен достъп до цялата 
подкрепяща информация по 
отношение на предоставянето на 

заличава се
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резултатите от научната си 
дейност, Органът следва да има 
отговорността за оценката на 
исканията за поверителност.

Or. en

Изменение 148
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се определи при каква
степента на оповестяване се постига 
подходящият баланс, следва да се 
претеглят съответните права на 
обществеността на прозрачност в 
процеса на оценяване на риска спрямо 
правата на кандидатите от търговския 
сектор, като се вземат предвид целите 
на Регламент (ЕО) № 178/2002.

(27) За да се определи при каква
степен на оповестяване се постига 
подходящият баланс, следва да се 
претеглят съответните права на 
обществеността на прозрачност в 
процеса на оценяване на риска спрямо 
правата на кандидатите от търговския 
сектор, като се вземат предвид целите 
на Регламент (ЕО) № 178/2002 за висока 
степен на опазване на живота и 
здравето на човека, защита на 
интересите на потребителите, 
както и опазването на здравето на 
животните и хуманното отношение 
към тях, растителната защита и 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Текст на член 5, параграф 1 от Регламент № 178/2002.

Изменение 149
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се определи при каква 
степента на оповестяване се постига 
подходящият баланс, следва да се 
претеглят съответните права на 
обществеността на прозрачност в 
процеса на оценяване на риска спрямо 
правата на кандидатите от търговския 
сектор, като се вземат предвид целите 
на Регламент (ЕО) № 178/2002.

(27) За да се определи при каква 
степен на оповестяване се постига 
подходящият баланс, следва да се 
претеглят съответните права на 
обществеността на прозрачност в 
процеса на оценяване на риска спрямо 
правата на кандидатите от търговския 
сектор, като се вземат предвид целите 
на Регламент (ЕО) № 178/2002, при 
условие че кандидатът е в състояние 
да докаже, че разкриването на 
определена информация със сигурност 
ще допринесе за накърняването на 
неговите търговски интереси.

Or. fr

Изменение 150
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се определи при каква 
степента на оповестяване се постига 
подходящият баланс, следва да се
претеглят съответните права на 
обществеността на прозрачност в 
процеса на оценяване на риска спрямо 
правата на кандидатите от 
търговския сектор, като се вземат
предвид целите на Регламент (ЕО)
№ 178/2002.

(27) Целта на настоящия 
регламент е да осигури възможно най-
пълно действие на правото на 
публичен достъп до документи на 
Органа, да насърчи проактивно 
публикуване и следва да се чете във 
връзка с Регламент (ЕС) № 1049/2001 и 
Регламент (ЕО) № 1367/2006.

Or. en

Изменение 151
Аня Хазекамп



AM\1162805BG.docx 69/168 PE627.781v01-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се определи при каква
степента на оповестяване се постига 
подходящият баланс, следва да се 
претеглят съответните права на 
обществеността на прозрачност в 
процеса на оценяване на риска спрямо 
правата на кандидатите от 
търговския сектор, като се вземат 
предвид целите на Регламент (ЕО)
№ 178/2002.

(27) За да се определи при каква
степен на оповестяване се постига 
подходящият баланс, настоящият 
регламент следва да взема предвид и 
да изпълнява напълно разпоредбите на 
Орхуската конвенция за прозрачност, 
като даде яснота как тези разпоредби 
и тези на Регламент (ЕО) 1367/2006 се 
прилагат в контекста на 
законодателството на ЕС в областта 
на храните.

Or. en

Изменение 152
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се определи при каква 
степента на оповестяване се постига 
подходящият баланс, следва да се
претеглят съответните права на
обществеността на прозрачност в 
процеса на оценяване на риска спрямо 
правата на кандидатите от търговския 
сектор, като се вземат предвид целите 
на Регламент (ЕО) № 178/2002.

(27) За да се определи при каква 
степента на проактивно оповестяване 
се постига подходящият баланс, следва 
да се претегли необходимостта от 
осигуряване на прозрачност в процеса 
на оценяване на риска спрямо правата 
на кандидатите от търговския сектор, 
като се вземат предвид целите на 
Регламент (ЕО) № 178/2002.

Or. en

Изменение 153
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 27а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) С разпоредбите относно 
активното разпространение, 
предвидени в настоящия регламент, 
не се цели по никакъв начин да се 
ограничи обхвата на правата, 
предоставени с Регламент № 
1049/2001 и Регламент № 1367/2006.

Or. en

Изменение 154
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В тази връзка и предвид
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит
показа, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури. Целесъобразно е в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи хоризонтален списък с типа 
информация, чието оповестяване
може да се счита, че значително вреди 
на съответните търговски интереси 
и поради това не следва да се 
оповестява пред обществеността 
(„общ хоризонтални списък на 
поверителните данни“). Тази 
информация следва да бъде 
оповестявана само в някои конкретни и 
извънредни обстоятелства във връзка с 
предвидимо въздействие върху 
здравето и спешна необходимост от 
защита на човешкото здраве, 
здравето на животните или 

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит
показва, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури, след представяне на 
проверима обосновка, във всеки 
отделен случай и за всяка 
информация, която обяснява 
причината, поради която 
публикуването ѝ ще засегне 
значително, конкретно и 
действително защитата на 
търговските интереси. Целесъобразно 
е в Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи хоризонтален изчерпателен
списък с типа информация, която може 
да бъде запазена като поверителна по 
искане и вследствие на описаната по-
горе предпоставка („общ хоризонтални 
списък на поверителните данни“).
Изключения от принципа за 
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околната среда. прозрачност се правят само в някои 
конкретни и извънредни обстоятелства.
Дори когато се счита, че 
публикуването на информацията 
подкопава търговските интереси на 
даден субект, информацията не може 
да бъде пазена в тайна, ако бъде 
подадено искане за достъпът до 
документи, което отговаря на 
условията за оповестяване съгласно 
Регламент (ЕО) № 1367/2006 и 
Регламент № 1049/2001.

Or. en

Изменение 155
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит 
показа, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури. Целесъобразно е в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи хоризонтален списък с типа 
информация, чието оповестяване може 
да се счита, че значително вреди на 
съответните търговски интереси и 
поради това не следва да се 
оповестява пред обществеността 
(„общ хоризонтални списък на 
поверителните данни“). Тази 
информация следва да бъде 
оповестявана само в някои конкретни 
и извънредни обстоятелства във 
връзка с предвидимо въздействие 
върху здравето и спешна 

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, е целесъобразно в Регламент
(ЕО) № 178/2002 да се определи 
хоризонтален списък с типа 
информация, чието разкриване се 
изисква в съответствие с 
Конвенцията от Орхус и принципите, 
посочени в Регламент (ЕО) 1367/2006 
или с цел защита на здравето на хората 
и животните.
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необходимост от защита на
човешкото здраве, здравето на 
животните или околната среда.

Or. en

Изменение 156
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит 
показа, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури. Целесъобразно е в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи хоризонтален списък с типа 
информация, чието оповестяване може 
да се счита, че значително вреди на 
съответните търговски интереси и 
поради това не следва да се оповестява 
пред обществеността („общ 
хоризонтални списък на поверителните 
данни“). Тази информация следва да 
бъде оповестявана само в някои 
конкретни и извънредни 
обстоятелства във връзка с 
предвидимо въздействие върху 
здравето и спешна необходимост от 
защита на човешкото здраве, 
здравето на животните или 
околната среда.

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит 
показа, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури. Целесъобразно е в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи общ хоризонтален
изчерпателен списък с типа 
информация, чието оповестяване може 
да се счита, че значително вреди на 
съответните търговски интереси и 
поради това не следва да се оповестява 
пред обществеността („общ 
хоризонтални списък на поверителните 
данни“). Тази информация обаче може
да бъде запазена в тайна само ако 
заявителят, който се 
противопоставя на 
разпространението ѝ, докаже с 
подлежаща на проверка обосновка, че 
проактивното разпространение ще 
нанесе значителни вреди на 
интересите на засегнатите. 
Изключенията от принципа за 
прозрачност трябва да се тълкуват 
стриктно. Във всеки случай, дори 
когато публикуването на 
информацията се счита, че подкопава 
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търговските интереси, 
информацията не може да бъде 
пазена в тайна, ако се изисква 
оповестяване и е от обществен 
интерес, който взема превес.

Or. en

Изменение 157
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит 
показа, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури. Целесъобразно е в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи хоризонтален списък с типа 
информация, чието оповестяване
може да се счита, че значително вреди 
на съответните търговски интереси и 
поради това не следва да се 
оповестява пред обществеността 
(„общ хоризонтални списък на 
поверителните данни“). Тази 
информация следва да бъде 
оповестявана само в някои конкретни 
и извънредни обстоятелства във 
връзка с предвидимо въздействие 
върху здравето и спешна 
необходимост от защита на 
човешкото здраве, здравето на 
животните или околната среда.

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит 
показа, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури. Целесъобразно е в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи хоризонтален изчерпателен
списък с типа информация, която може 
да бъде запазена като поверителна на 
основанието, че разкриването ѝ би 
накърнило значително защитата на 
търговските интереси („общ 
хоризонтални списък на поверителните 
данни“). За да изиска поверителност, 
въпросното дружество трябва да 
докаже обосновано, че проактивното 
оповестяване на информацията би 
накърнило значително неговите 
търговски интереси. При все това, 
когато оповестяването на 
информацията е от обществен 
интерес, който взема превес, не може 
да се допуска поверителност.

Or. en
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Изменение 158
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит 
показа, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури. Целесъобразно е в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи хоризонтален списък с типа 
информация, чието оповестяване може 
да се счита, че значително вреди на 
съответните търговски интереси и 
поради това не следва да се оповестява 
пред обществеността („общ 
хоризонтални списък на поверителните 
данни“). Тази информация следва да 
бъде оповестявана само в някои
конкретни и извънредни обстоятелства 
във връзка с предвидимо въздействие 
върху здравето и спешна необходимост 
от защита на човешкото здраве, 
здравето на животните или околната 
среда.

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит 
показа, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури. Целесъобразно е в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи хоризонтален списък с типа 
информация, чието оповестяване може 
да се счита, че значително вреди на 
съответните търговски интереси и 
поради това не следва да се оповестява 
пред обществеността („общ 
хоризонтални списък на поверителните 
данни“). Тази информация следва да 
бъде оповестявана само при конкретни 
обстоятелства във връзка с предвидимо 
въздействие върху здравето,
необходимост от защита на човешкото 
здраве, здравето на животните или 
околната среда и при наличие на 
обществен интерес, който взема 
превес.

Or. en

Обосновка

Ако е написано по този начин, новият режим ще доведе до по-малка прозрачност, 
отколкото настоящата ситуация.
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Изменение 159
Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит 
показа, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури. Целесъобразно е в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи хоризонтален списък с типа 
информация, чието оповестяване може 
да се счита, че значително вреди на 
съответните търговски интереси и 
поради това не следва да се оповестява 
пред обществеността („общ 
хоризонтални списък на поверителните 
данни“). Тази информация следва да 
бъде оповестявана само в някои 
конкретни и извънредни обстоятелства 
във връзка с предвидимо въздействие 
върху здравето и спешна необходимост 
от защита на човешкото здраве, 
здравето на животните или околната 
среда.

(28) В тази връзка и предвид 
процедурите, уреждащи заявленията за 
разрешителни, предвидени в 
законодателството на Съюза в областта 
на храните, натрупаният досега опит 
показа, че определен тип информация 
като цяло се счита за чувствителна и 
следва да остане поверителна в 
различните секторни разрешителни 
процедури. Целесъобразно е в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 да се 
определи хоризонтален списък с типа 
информация, чието оповестяване може 
да се счита, че значително вреди на 
съответните търговски интереси и 
поради това не следва да се оповестява 
пред обществеността („общ 
хоризонтални списък на поверителните 
данни“). Тази информация следва да 
бъде оповестявана само в някои 
конкретни и извънредни обстоятелства 
във връзка с предвидимо въздействие 
върху здравето и спешна необходимост 
от защита на човешкото здраве, 
здравето на животните и хуманното 
отношение към тях или околната 
среда.

Or. en

Изменение 160
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел постигане на яснота и заличава се



PE627.781v01-00 76/168 AM\1162805BG.docx

BG

повишаване на правната сигурност е 
необходимо да се определят 
специални процедурни изисквания, 
които да се следват по отношение на 
искания за информация, подадени във 
връзка с разрешителните процедури 
съгласно законодателството на 
Съюза в областта на храните, които 
да бъдат разглеждани като 
поверителни.

Or. en

Изменение 161
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Необходимо е също така да бъдат 
определени специални изисквания по 
отношение на защитата на личните 
данни за целите на прозрачността на 
процеса на оценка на риска, като се 
вземат предвид Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета24 и Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на
Съвета25. Съответно, съгласно 
настоящия регламент, каквито и да 
било лични данни не следва да се
правят публично достояние, освен
когато това е необходимо и 
пропорционално, за да се осигури 
прозрачност, независимост и 
надеждност на процеса на оценка на 
риска, както същевременно се 
предотвратяват конфликти на 
интереси.

(30) Необходимо е също така да бъдат 
определени специални изисквания по 
отношение на защитата на личните 
данни за целите на прозрачността на 
процеса на оценка на риска, като се 
вземат предвид Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета24 и Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на
Съвета25. Съответно, съгласно 
настоящия регламент, личните данни 
следва да се правят публично достояние
винаги, когато това е необходимо, за да 
се осигури прозрачност, независимост и 
надеждност на процеса на оценка на 
риска, като общият интерес е най-
високото ниво на защита на здравето 
на хората, здравето на животните и 
на околната среда.

__________________ __________________

24 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 

24 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 
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на лични данни от институции и органи 
на Общността и за свободното движение 
на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., 
стр. 1).

на лични данни от институции и органи 
на Общността и за свободното движение 
на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., 
стр. 1).

25 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

25 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 162
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Освен това, с цел да се оценят 
ефективността и ефикасността на 
различните разпоредби, приложими за 
Органа, е целесъобразно също така да се 
предвиди оценка от Комисията на 
Органа в съответствие с общия подход 
относно децентрализираните агенции. 
При тази оценка, по-специално, следва 
да се разгледат процедурите за подбор 
на членове на научния комитет и на 
групите по отношение на степента им на 
прозрачност, икономическа ефективност 
и пригодност да гарантират 
независимост и компетентност, както и 
за целите на предотвратяване на 
конфликти на интереси.

(33) Освен това, с цел да се оценят 
ефективността и ефикасността на 
различните разпоредби, приложими за 
Органа, е целесъобразно също така да се 
предвиди оценка от Комисията, 
държавите членки и техните 
национални здравни органи на Органа 
в съответствие с общия подход относно 
децентрализираните агенции. При тази 
оценка, по-специално, следва да се 
разгледат процедурите за подбор на 
членове на научния комитет и на 
групите по отношение на степента им на 
прозрачност, икономическа ефективност 
и пригодност да гарантират 
независимост и компетентност, както и 
за целите на предотвратяване на 
конфликти на интереси.

Or. fr
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Изменение 163
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Освен това, с цел да се оценят 
ефективността и ефикасността на 
различните разпоредби, приложими за 
Органа, е целесъобразно също така да се
предвиди оценка от Комисията на
Органа в съответствие с общия 
подход относно децентрализираните 
агенции. При тази оценка, по-
специално, следва да се разгледат 
процедурите за подбор на членове на 
научния комитет и на групите по 
отношение на степента им на 
прозрачност, икономическа ефективност 
и пригодност да гарантират 
независимост и компетентност, както и 
за целите на предотвратяване на 
конфликти на интереси.

(33) Освен това, с цел да се оценят 
ефективността и ефикасността на 
различните разпоредби, приложими за 
Органа, е целесъобразно също така да се
извърши независима оценка от Органа. 
При тази оценка, по-специално, следва 
да се разгледат процедурите за подбор 
на членове на научния комитет и на 
групите по отношение на степента им на 
прозрачност, икономическа ефективност 
и пригодност да гарантират 
независимост и компетентност, както и 
за целите на предотвратяване на 
конфликти на интереси.

Or. en

Изменение 164
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Съображение 33а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Седмата европейска програма 
за действие за околната среда 
установи като приоритет 
разработването и прилагането на 
подходи за проучване на 
комбинираното въздействие на 
химичните вещества върху 
човешкото здраве и околната среда. 
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Вземането предвид на комбинираното 
въздействие изисква междусекторен 
подход, засилено сътрудничество 
между агенциите за оценка на 
европейско равнище и определяне на 
подходящи средства.

Or. fr

Обосновка

Това изменение предлага процесът на европейска оценка на химичните вещества да се 
извършва в рамките на координиран подход за всички съответни сектори – задача, за 
която ЕОБХ трябва да играе ключова роля. Освен това е важно оценителите да 
интегрират оценката на комбинираното въздействие в работата си, за да могат да 
бъдат приложени подходящи мерки за управление.

Изменение 165
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да се гарантира, че са 
отчетени секторните особености по 
отношение на поверителната 
информация, е необходимо да се 
претеглят съответните права на 
обществеността на прозрачност в 
процеса на оценка на риска, 
включително правата, произтичащи 
от Орхуската конвенция35, спрямо 
правата на кандидатите от 
търговския сектор, като се вземат 
под внимание какви са конкретните 
цели на секторното законодателство 
на Съюза, както и придобитият 
опит. Необходимо е съответно да се 
измени Директива 2001/18/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
Регламент (ЕО) № 1831/2003, 
Регламент (ЕО) № 1935/2004 и 
Регламент (ЕО) № 1107/2009, за да се 
предвидят допълнителни елементи 

заличава се
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на поверителните данни към тези, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 178/2002.

__________________

35 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 септември 2006 г. относно 
прилагането на разпоредбите на 
Орхуската конвенция за достъп до 
информация, публично участие в 
процеса на вземане на решения и 
достъп до правосъдие по въпроси на 
околната среда към институциите и 
органите на Общността (ОВ L 264, 
25.9.2006 г., стр. 13).

Or. en

Обосновка

Не е приемливо настоящите права относно прозрачността да бъдат отслабени.

Изменение 166
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да се гарантира, че са отчетени 
секторните особености по отношение на 
поверителната информация, е 
необходимо да се претеглят
съответните права на обществеността 
на прозрачност в процеса на оценка на 
риска, включително правата, 
произтичащи от Орхуската 
конвенция35, спрямо правата на 
кандидатите от търговския сектор, като 
се вземат под внимание какви са 
конкретните цели на секторното 
законодателство на Съюза, както и 
придобитият опит. Необходимо е 
съответно да се измени Директива 

(36) За да се гарантира, че са отчетени 
секторните особености по отношение на 
поверителната информация, е 
необходимо да се претеглят правата на 
обществеността за извличане на полза 
от проактивно оповестяване на 
информация, свързана с процеса на 
оценка на риска, спрямо правата на 
кандидатите от търговския сектор, като 
се вземат под внимание какви са 
конкретните цели на секторното 
законодателство на Съюза, както и 
придобитият опит. Необходимо е 
съответно да се измени Директива 
2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) 
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2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, Регламент (ЕО) 
№ 1831/2003, Регламент (ЕО) 
№ 1935/2004 и Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009, за да се предвидят 
допълнителни елементи на 
поверителните данни към тези, 
посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002.

№ 1829/2003, Регламент (ЕО) 
№ 1831/2003, Регламент (ЕО) 
№ 1935/2004 и Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009, за да се предвиди 
допълнителен изчерпателен списък на 
поверителните данни към тези, 
посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002.
С новите разпоредби относно 
активното разпространение, 
предвидени в настоящия регламент, и 
искането на оценка на 
поверителността от Органа, не се 
цели по никакъв начин да се ограничи 
обхвата на правата, предоставени с 
Регламент № 1049/2001 и Регламент 
№ 1367/2006.

__________________ __________________

35 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
септември 2006 г. относно прилагането 
на разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, 
публично участие в процеса на вземане 
на решения и достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда към 
институциите и органите на Общността
(ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).

35 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
септември 2006 г. относно прилагането 
на разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, 
публично участие в процеса на вземане 
на решения и достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда към 
институциите и органите на Общността
(ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 167
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да се гарантира, че са отчетени 
секторните особености по отношение на 
поверителната информация, е 
необходимо да се претеглят
съответните права на обществеността 
на прозрачност в процеса на оценка на 
риска, включително правата, 
произтичащи от Орхуската 

(36) За да се гарантира, че са отчетени 
секторните особености по отношение на 
поверителната информация, е 
необходимо да се претеглят правата на 
обществеността на прозрачност, 
включително правата за извличане на 
полза от проактивна информация, 
свързана с процеса на оценка на риска, 
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конвенция35, спрямо правата на 
кандидатите от търговския сектор, като 
се вземат под внимание какви са 
конкретните цели на секторното 
законодателство на Съюза, както и 
придобитият опит. Необходимо е 
съответно да се измени Директива 
2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, Регламент (ЕО) 
№ 1831/2003, Регламент (ЕО) 
№ 1935/2004 и Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009, за да се предвидят 
допълнителни елементи на 
поверителните данни към тези, 
посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002.

спрямо правата на кандидатите от 
търговския сектор, като се вземат под 
внимание какви са конкретните цели на 
секторното законодателство на Съюза, 
както и придобитият опит. Необходимо 
е съответно да се измени Директива 
2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, Регламент (ЕО) 
№ 1831/2003, Регламент (ЕО) 
№ 1935/2004 и Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009, за да се предвидят 
допълнителни елементи на 
поверителните данни към тези, 
посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002.
При никакви обстоятелства новите 
разпоредби за активно 
разпространение не следва да 
ограничават правата, предоставени 
от Регламент № 1049/2001 и 
Регламент № 1367/2006 относно 
получаване на информация при 
поискване.

__________________

35 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 септември 2006 г. относно 
прилагането на разпоредбите на 
Орхуската конвенция за достъп до 
информация, публично участие в 
процеса на вземане на решения и 
достъп до правосъдие по въпроси на 
околната среда към институциите и 
органите на Общността (ОВ L 264, 
25.9.2006 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 168
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да се гарантира, че са отчетени (36) За да се гарантира, че са отчетени 
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секторните особености по отношение на 
поверителната информация, е 
необходимо да се претеглят съответните 
права на обществеността на прозрачност 
в процеса на оценка на риска,
включително правата, произтичащи от 
Орхуската конвенция35, спрямо 
правата на кандидатите от 
търговския сектор, като се вземат 
под внимание какви са конкретните 
цели на секторното законодателство 
на Съюза, както и придобитият 
опит. Необходимо е съответно да се 
измени Директива 2001/18/ЕО,
Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
Регламент (ЕО) № 1831/2003, 
Регламент (ЕО) № 1935/2004 и 
Регламент (ЕО) № 1107/2009, за да се 
предвидят допълнителни елементи 
на поверителните данни към тези, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 178/2002.

секторните особености по отношение на 
поверителната информация, е 
необходимо да се претеглят правата на 
кандидатите от търговския сектор, 
спрямо задължението за проактивно 
оповестяване на информацията, 
съхранявана от органите на ЕС и
съответните права на обществеността на 
прозрачност в процеса на оценка на 
риска, произтичащи от Орхуската
конвенция35, заедно с правото на 
достъп до документи при поискване 
съгласно Регламент № 1049/2001 и 
Регламент № 1367/2006 съгласно 
тълкуването на Съда.

__________________ __________________

35 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
септември 2006 г. относно прилагането 
на разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, 
публично участие в процеса на вземане 
на решения и достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда към 
институциите и органите на Общността
(ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).

35 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
септември 2006 г. относно прилагането 
на разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, 
публично участие в процеса на вземане 
на решения и достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда към 
институциите и органите на Общността
(ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).

Or. en

Обосновка

Първоначалната формулировка може да доведе до погрешно тълкуване, докато 
новите правила не следва да засягат правата на обществеността на достъп до 
документи и информация.

Изменение 169
Аня Хазекамп
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Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да се гарантира, че са 
отчетени секторните особености по 
отношение на поверителната 
информация, е необходимо да се 
претеглят съответните права на 
обществеността на прозрачност в 
процеса на оценка на риска, 
включително правата, произтичащи
от Орхуската конвенция35, спрямо 
правата на кандидатите от 
търговския сектор, като се вземат 
под внимание какви са конкретните 
цели на секторното законодателство 
на Съюза, както и придобитият 
опит. Необходимо е съответно да се 
измени Директива 2001/18/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент
(ЕО) № 1831/2003, Регламент (ЕО)
№ 1935/2004 и Регламент (ЕО)
№ 1107/2009, за да се предвидят 
допълнителни елементи на 
поверителните данни към тези, 
посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002.

(36) За да се гарантира
ефективността на прозрачността в 
процеса на оценка на риска, 
включително тази, произтичаща от 
Орхуската конвенция35, е необходимо да 
се измени Директива № 2001/18/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент
(ЕО) № 1831/2003, Регламент (ЕО) № 
1935/2004 и Регламент (ЕО) № 
1107/2009 с оглед на улесняването на 
бързото оповестяване на конкретна 
информация за здравето и околната 
среда, свързана с тези регламенти. 
Новите разпоредби относно 
активното разпространение не 
засягат правата за достъп до 
информация, установени с Регламент
(ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 
1367/2006.

__________________ __________________

35 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
септември 2006 г. относно прилагането 
на разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, 
публично участие в процеса на вземане 
на решения и достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда към 
институциите и органите на Общността
(ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).

35 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
септември 2006 г. относно прилагането 
на разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, 
публично участие в процеса на вземане 
на решения и достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда към 
институциите и органите на Общността
(ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).

Or. en

Обосновка

Съществуващото законодателство предвижда известно ниво на прозрачност, което 
не следва да се ограничава поради правата на кандидатите от търговския сектор. 
Опитът показва, че гражданите и органите изискват по-голям достъп и повече 
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прозрачност, за да работят по-добре.

Изменение 170
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 36а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Проверката за пригодност на 
общото законодателство в областта 
на храните също изтъква липсата на 
прозрачност на процеса на управление 
на риска. Необходимо е 
обществеността да бъде 
информирана по-добре относно 
разглежданите възможности за 
управление на риска, степента на 
защита на здравето на 
потребителите и животните и 
околната среда, която всяка от тези 
възможности би постигнала, както и 
относно факторите, различни от 
резултатите от оценката на риска, 
които се вземат предвид от лицата, 
отговорни за управлението на риска и 
как те се претеглят един спрямо друг 
в процеса на вземане на решения.

Or. en

Изменение 171
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да се укрепи допълнително на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище връзката между лицата, 
отговорни за оценката на риска, и 

(37) За да се укрепи допълнително на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище връзката между лицата, 
отговорни за оценката на риска, и 
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лицата, отговорни за управлението на 
риска, както и на съгласуваността и 
последователността на обмяната на 
информацията за риска, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора, за 
да приеме общ план за обмяна на 
информация за риска по 
агрохранителната верига. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе
целесъобразни консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти системно получават достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

лицата, отговорни за управлението на 
риска, както и с други заинтересовани 
лица от областта на хранителната 
верига, като стопанските субекти, 
организациите на потребителите и 
други организации на гражданското 
общество, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора, за да приеме общ план за 
обмяна на информация за риска по 
агрохранителната верига. В общия план 
за обмяна на информация за риска се 
установят практическите условия за 
предоставяне на необходимата 
информация на обществеността за 
постигане на висока степен на 
прозрачност на процеса на управление 
на риска. Затова е от особена важност 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти системно получават достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Изменение 172
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) За да се укрепи допълнително
на равнището на Съюза и на национално 
равнище връзката между лицата, 
отговорни за оценката на риска, и 
лицата, отговорни за управлението на 
риска, както и на съгласуваността и 
последователността на обмяната на 
информацията за риска, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора, за 
да приеме общ план за обмяна на 
информация за риска по 
агрохранителната верига. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
целесъобразни консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти системно получават достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

(37) За да се подобри на равнището 
на Съюза и на национално равнище
интерактивната обмяна на 
информация в процеса на анализ на 
риска между лицата, отговорни за 
оценката на риска, и лицата, отговорни 
за управлението на риска, както и със 
стопанските субекти от 
хранителната верига, организациите
на потребителите и други 
организации на гражданското 
общество, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора, за да приеме общ план за 
обмяна на информация за риска по 
агрохранителната верига. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
целесъобразни консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти системно получават достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Изменение 173
Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема
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Предложение за регламент
Съображение 37a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Видът на информация, която 
следва да се обяви публично, не засяга 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
Комисията, националното право или 
правото на Съюза относно публичния 
достъп до официални документи.

Or. en

Обосновка

Регламент 1049/2001 гласи, че заявление за достъп до официален документ може да 
бъде отказано само ако институцията стигне до заключението, че информацията 
попада в обхвата на някое от изключенията в член 4.

Изменение 174
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Съображение 37a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Освен това в общия план за 
обмяна на информация за риска следва 
да се установят практическите 
условия за предоставяне на 
необходимата информация на 
обществеността за постигане на 
висока степен на прозрачност на 
процеса на управление на риска.

Or. en
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Изменение 175
Юте Гутеланд

Предложение за регламент
Съображение 37a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Разпоредбите относно 
информацията, която следва да се 
обяви публично, не засягат Регламент 
(ЕО) № 1049/2001, както и 
националното право или правото на 
Съюза относно публичния достъп до 
официални документи.

Or. en

Изменение 176
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) Като се има предвид, че 
Седмият план за действие на ЕС 
относно околната среда определи 
като приоритет приемането на обща 
методология за откриване, анализ и 
предотвратяване на „коктейлен 
ефект“ при използването на 
химикали, следва да се отделят 
достатъчно средства за проучване на 
тези ефекти и да се засили 
сътрудничеството между агенциите 
на държавите членки по този въпрос.

Or. en

Изменение 177
Пилар Аюсо
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Предложение за регламент
Съображение 40а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40a) Наскоро настъпилите 
инциденти във връзка с 
безопасността на храните показаха 
необходимостта от установяване на 
подходящи мерки за действие при 
спешни ситуации, с които да се 
гарантира, че всички храни, 
независимо от техния вид и произход, 
както и всички фуражи са обект на 
общи мерки в случай на сериозен риск 
за здравето на човека, здравето на 
животните или околната среда. Този 
всеобхватен подход към мерките за 
безопасност на храните при спешни 
ситуации трябва да позволява да се 
предприемат ефективни действия, 
като се избягват изкуствено 
създадените различия при 
третирането на сериозен риск за 
храни или фуражи чрез 
хармонизирана процедура за 
управление на съвместни 
предупреждения за храни.

Or. es

Обосновка

RASFF (Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи) се създава с 
Регламент (ЕО) № 178/2002 (членове 50 – 54), в който се определят основните 
разпоредби, обхватът и дейността на системата. Впоследствие са установени слаби 
места, изискващи коригиране чрез приемането на Регламент (ЕС) № 16/2011, в който 
не се съдържа изискване за спазване на хармонизирани процедури от всички държави 
членки, нито необходимото увеличаване на правомощията на Комисията във връзка с 
предупрежденията. Необходима е съвместна, задължителна и засилена процедура за 
управление на бързото предупреждение за храни.

Изменение 178
Анжелик Дьолае
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1а (нова)
Регламент (EО) № 178/2002
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(- 1a) След съображение 2 се добавя 
следното съображение:

„Като има предвид, че хранителните 
продукти са пряко свързани, от една 
страна, със здравето на гражданите 
и от друга страна, с капацитета за 
продоволствена независимост на 
Европейския съюз, следва да се 
прилага принципът на общностните 
преференции, определен като 
преференциално третиране на стоки, 
произведени в Европейския съюз, с цел 
да се насърчават държавите членки 
да се снабдяват по-скоро от техните 
партньори, отколкото от световния 
пазар, при търговски преговори.“

Or. fr

Изменение 179
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1а (нова)
Регламент (EО) № 178/2002
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(- 1a) След съображение 4 се добавя 
следното съображение:

„При подписването на търговски 
споразумения Европейският съюз 
трябва да гарантира, че 
законодателството на трети 
държави – партньори в областта на 
храните, защитава безопасността на 
храните поне дотолкова, колкото 
европейско законодателство, за да се 
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гарантира безопасността на 
потребителите и да не се създават 
неравностойни условия за 
конкуренция с европейските 
продукти.“ 

Or. fr

Изменение 180
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – параграф – точка -1а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Член 1, параграф 2 се изменя, 
както следва:

2. За целите на параграф 1 
настоящият регламент определя 
общите принципи, които най-общо 
регулират храните и фуражите и в 
частност тяхната безопасност на 
национално равнище и на общностно 
равнище, както и на международно 
равнище в търговските споразумения, 
подписани между Европейския съюз и 
трети държави.

Or. fr

Изменение 181
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – параграф – точка -1а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 4 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Член 4 се изменя, както следва:
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Въвежда се следният параграф 5:

1. Настоящата глава се отнася 
за всички етапи на производството, 
преработката и разпространението 
на храни, както и на фуражи, които 
са предназначени за или се дават като 
храна на животни, отглеждани за 
производство на храни.

2. Предвидените в членове 5 – 10 
принципи съставляват общата 
хоризонтална рамка, която трябва да 
се следва при предприемането на 
мерки.

3. Възможно най-скоро и най-
късно до 1 януари 2007 г. 
съществуващите принципи и 
процедури на законодателството в 
областта на храните се привеждат в 
съответствие с разпоредбите на 
членове 5 – 10.

4. До тогава и като дерогация от 
разпоредбите на параграф 2 се 
прилага съществуващото 
законодателство, като се вземат под 
внимание принципите, определени в 
членове 5 – 10.

5. При сключването на търговски 
споразумения Комисията трябва да 
гарантира спазването на 
принципите, изложени в настоящата 
глава, от трети държави търговски 
партньори.

Or. fr

Изменение 182
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В член 5 параграф 1 се изменя, 
както следва: 

Член 5

„1. Законодателството в 
областта на храните се стреми към 
постигането на една или повече от 
общите цели за висока степен на 
опазване на живота и здравето на 
човека и защита на интересите на 
потребителите, включително 
практики за лоялна търговия с храни, 
а при необходимост като се вземат 
под внимание опазването на здравето 
на животните и хуманното 
отношение към тях, растителната 
защита и околната среда. 
Последното се прилага винаги когато 
съществува сериозен риск за 
здравето.“

Or. es

Обосновка

Опитът показа, че ЕОБХ е претоварен със задачи извън обичайните му компетенции, 
по-специално по отношение на хуманното отношение към животните и 
растителната защита, които не винаги са пряко свързани с безопасността на 
храните и се припокриват със задачите на други агенции. Необходимо е да се прави 
ясно разграничение по отношение на хуманното отношение към животните и 
растителната защита и да се включва само при наличие на сериозен риск за здравето.

Изменение 183
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Член 6, параграф 1 се изменя, 
както следва:
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„1. За да се постигне общата цел 
за висока степен на опазване на 
живота и здравето на човека, както и 
на околната среда, 
законодателството в областта на 
храните се основава на анализ на 
риска, освен когато това не е 
подходящо предвид обстоятелствата 
или естеството на мярката.“

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се добавят думите „както и на околната среда”. Тъй като 
общото законодателство в областта на храните обхваща и въпроси като тези за 
ГМО и пестицидите, тук следва да се спомене и околната среда. Разрешението за 
отглеждане или пускане в обращение на генетично модифицирани организми, 
растения или животни, както и разрешаването на активните вещества на 
пестициди, има значително въздействие върху естествената околна среда и 
човешкото здраве. Защитата на човешкото здраве е част от политиката на ЕС в 
областта на околната среда.

Изменение 184
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В член 6, параграф 2 се изменя, 
както следва:

2. „Анализът на риска се основава 
на всички налични научни 
доказателства и се извършва по 
независим, обективен и прозрачен 
начин.“

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)
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Or. en

Обосновка

Относно глифосата, заявителят е представил само 52% от наличните научни 
публикации, заедно със собствените си изследвания. Чрез „Klimisch точките“ на 
Германския федерален институт за оценка на риска, докладчик за ЕОБХ, повечето от 
тези изследвания са класифицирани като такива с „ограничена стойност“, със слабо 
влияние върху резултата от оценката. От това следва ЕОБХ да даде по-голяма 
тежест на собствените изследвания на заявителя. Отхвърлянето на рецензирани 
публикации не следва да бъде възможно при анализ на риска.

Изменение 185
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В член 7, параграф 1 се изменя, 
както следва:

1. „При специфични 
обстоятелства, когато след оценка 
на наличната информация се 
установи възможност за вредни за 
здравето ефекти и при наличие на 
научна несигурност, до 
придобиването на допълнителна 
научна информация за извършване на 
по-всеобхватен анализ на риска, 
трябва да се приемат мерки за 
управление на риска, които са 
необходими за гарантиране на 
избраната от Общността висока 
степен на опазване на здравето.“

Or. en

Обосновка

Добавя се „трябва“ вместо „може“ В досието на глифосата принципът на 
предпазните мерки следва да ръководи ЕОБХ и СОМ в процеса на вземане на решения, 
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тъй като съгласно член 7 „се установи възможност за вредни за здравето ефекти, но 
продължава да съществува научна неяснота“. Вместо приемане на „временните 
мерки за управление на риска“ (член 7), органите изглежда са приложили „съмнението 
следва да бъде от полза за веществото“. Поради това временните мерки за 
управление на риска трябва, а не „може“ да бъдат предприети, когато се прилага 
пентахлорфенол

Изменение 186
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8a – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обмяната на информацията за риска има 
следните цели, като същевременно се 
отчитат съответните роли на лицата, 
отговорни за оценката на риска, и 
лицата, отговорни за управлението на 
риска:

Обмяната на информацията за риска
допринася за постигането на общата 
цел на регламента, като има следните 
цели на обмяна на информацията за 
риска, като същевременно се отчитат 
съответните роли на лицата, отговорни 
за оценката на риска, и лицата, 
отговорни за управлението на риска:

Or. en

Обосновка

Целта на обмяната на информацията за риска е преди всичко да допринесе и да служи 
на общата цел на законодателството, а именно високото ниво на защита на 
човешкото здраве и защитата на интересите на потребителите.

Изменение 187
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се насърчава а) да се насърчава прозрачността,



PE627.781v01-00 98/168 AM\1162805BG.docx

BG

информираността и разбирането за 
конкретните въпроси, които се 
обсъждат по време на целия процес на 
анализ на риска;

информираността и разбирането за 
конкретните въпроси, които се 
обсъждат по време на целите процеси
на анализ на риска и управление на 
риска;

Or. en

Изменение 188
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се насърчават съгласуваността 
и прозрачността при изготвянето на 
препоръки за управление на риска;

б) да се насърчават съгласуваността 
и прозрачността при изготвянето на 
препоръки за управление на риска с цел 
постигане на най-високо ниво на 
защита на здравето на хората и 
животните и на околната среда;

Or. en

Изменение 189
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се насърчават
съгласуваността и прозрачността при 
изготвянето на препоръки за управление 
на риска;

б) да се насърчават високо равнище 
на опазване на здравето и околната 
среда, и прозрачността при изготвянето 
на препоръки за управление на риска;

Or. en
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Изменение 190
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се насърчават съгласуваността 
и прозрачността при изготвянето на 
препоръки за управление на риска;

б) да се насърчават съгласуваността 
и прозрачността при изготвянето на 
препоръки и решения за управление на 
риска;

Or. nl

Изменение 191
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се насърчават съгласуваността 
и прозрачността при изготвянето на 
препоръки за управление на риска;

б) да се насърчават съгласуваността 
и прозрачността при изготвянето на
варианти и препоръки за управление на 
риска;

Or. en

Изменение 192
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се насърчават съгласуваността 
и прозрачността при изготвянето на 
препоръки за управление на риска;

б) да се насърчават 
съгласуваността, прозрачността и
яснотата при изготвянето на 
препоръки за управление на риска;

Or. fr

Изменение 193
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се насърчават
съгласуваността и прозрачността
при изготвянето на препоръки за 
управление на риска;

б) да се насърчават прозрачността 
и яснотата при изготвянето на
варианти и препоръки за управление на 
риска;

Or. en

Изменение 194
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се предоставя стабилна
основа за разбирането на решенията за 
управление на риска;

в) да се предоставя научна основа 
за разбирането на решенията за 
управление на риска, включително 
информация относно:

Or. en



AM\1162805BG.docx 101/168 PE627.781v01-00

BG

Изменение 195
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се предоставя стабилна основа 
за разбирането на решенията за 
управление на риска;

в) да се предоставя стабилна основа 
за разбирането на решенията за 
управление на риска; включително 
информация относно:

Or. en

Изменение 196
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се предоставя стабилна основа 
за разбирането на решенията за 
управление на риска;

в) да се предоставя стабилна
научна основа за разбирането на 
решенията за управление на риска;

Or. fr

Изменение 197
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се предоставя стабилна основа 
за разбирането на решенията за 

в) да се предоставя стабилна
научна основа за разбирането на 
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управление на риска; решенията за управление на риска;

Or. en

Изменение 198
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разглежданите варианти за 
управление на риска включват, когато 
е подходящо, възможността за 
приемане на временни мерки по 
смисъла на член 7 от настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 199
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) степента, в която различните 
разглеждани варианти за управление 
на риска отразяват степента на 
несигурност на оценката на риска и 
степента на защита на здравето на 
потребителите и на животните и 
опазване на околната среда, която 
всеки от тези варианти би 
постигнал;
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Or. en

Изменение 200
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква вв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) както е предвидено в член 6, 
параграф 3 от настоящия регламент, 
факторите, различни от 
резултатите от оценката на риска, 
които бяха разгледани от лицата, 
отговорни за управлението на риска и 
как тези фактори бяха претеглени 
един спрямо друг;

Or. en

Изменение 201
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се насърчава общественото 
разбиране за процеса на анализ на 
риска, за да се повиши доверието в 
резултатите от него;

г) да се насърчава общественото 
разбиране за процеса на анализ на 
риска, за да се повиши доверието в 
резултатите от него, включително 
предоставянето на ясна и 
последователна информация относно 
съответните задачи, правомощия и 
отговорности на лицата, отговорни 
за оценката на риска и лицата, 
отговорни за управлението на риска;
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Or. nl

Изменение 202
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се насърчава общественото 
разбиране за процеса на анализ на 
риска, за да се повиши доверието в 
резултатите от него;

г) да се насърчава общественото 
разбиране за процеса на анализ на 
риска, за да се повиши отчетността в 
резултатите от него;

Or. en

Изменение 203
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8a – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да се насърчава съответното
участие на всички заинтересовани 
страни; и

д) да се насърчава балансираното
участие на всички заинтересовани 
страни, включително стопанските 
субекти от хранителната верига, 
организациите на потребителите и 
други организации на гражданското 
общество; и

Or. en

Изменение 204
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8a – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да се насърчава съответното
участие на всички заинтересовани 
страни; и

д) да се насърчава балансираното
участие на всички заинтересовани 
страни, включително стопанските 
субекти от хранителната верига, 
потребителите и други организации 
на гражданското общество; и

Or. en

Изменение 205
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8a – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се осигури подходящ обмен 
на информация със заинтересованите
страни във връзка с рисковете, свързани 
с агрохранителната верига.

е) да се осигури прозрачен и 
безпристрастен обмен на информация
с тези заинтересовани страни във 
връзка с рисковете, свързани с 
агрохранителната верига.

Or. en

Изменение 206
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8a – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се осигури подходящ обмен е) да се осигури безпристрастен
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на информация със заинтересованите
страни във връзка с рисковете, свързани 
с агрохранителната верига.

обмен на информация с тези 
заинтересовани страни във връзка с 
рисковете, свързани с агрохранителната 
верига.

Or. en

Изменение 207
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8а – буква еa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) се стреми да предотвратява 
разпространението на неточна 
информация и източниците ѝ.

Or. nl

Обосновка

Комисията трябва да може да отговори на подвеждащи съобщения в медиите или 
неточни, или несъответни изказвания от страна на медиите или националните 
органи. Това е от голямо значение в контекста на разпоредбите на ЕС за вътрешния 
пазар. Информацията, публикувана по време на кризата с фипронила през 2017 г. 
показа, че съобщаването на информация за рискове в областта на безопасността на 
храните в Съюза не е оптимално, не е хармонизирано и не се осъществява в подходяща 
степен във всички държави членки.

Изменение 208
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се гарантира, че се обменя точна,
подходяща и навременна информация 
по интерактивен начин въз основа на 
принципите за прозрачност, откритост и 
готовност за реакция;

а) се гарантира, че се обменя точна,
пълна и навременна информация по 
интерактивен начин, включително с 
всички заинтересовани страни, въз 
основа на принципите за прозрачност, 
откритост и готовност за реакция;

Or. en

Изменение 209
Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се гарантира, че се обменя точна, 
подходяща и навременна информация 
по интерактивен начин въз основа на 
принципите за прозрачност, откритост и 
готовност за реакция;

а) се гарантира, че се обменя точна, 
подходяща, актуална и навременна 
информация по интерактивен начин въз 
основа на принципите за прозрачност, 
откритост и готовност за реакция;

Or. en

Изменение 210
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отчита какви са 
възприятията за риска;

в) се отчита какъв е дисбалансът в 
представителството на различни 
интереси;

Or. en
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Изменение 211
Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се отчита какви са
възприятията за риска;

в) се преодоляват възприятията за 
риска и погрешните схващания;

Or. en

Изменение 212
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) се осигурява достъп, 
включително и на непряко участващите 
в този процес, като същевременно се 
вземат предвид поверителността и 
защитата на личните данни.

д) се осигурява достъп, 
включително и на непряко участващите 
в този процес.

Or. en

Изменение 213
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б – буква д



AM\1162805BG.docx 109/168 PE627.781v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) се осигурява достъп, 
включително и на непряко участващите 
в този процес, като същевременно се 
вземат предвид поверителността и 
защитата на личните данни.

д) се осигурява достъп, 
включително и на непряко участващите 
в този процес.

Or. en

Изменение 214
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) се осигурява достъп, 
включително и на непряко участващите 
в този процес, като същевременно се 
вземат предвид поверителността и 
защитата на личните данни.

д) се осигурява достъп, 
включително и на непряко участващите 
в този процес.

Or. en

Изменение 215
Ренате Зомер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) се осигурява достъп, 
включително и на непряко участващите 
в този процес, като същевременно се 
вземат предвид поверителността и 
защитата на личните данни.

д) се осигурява достъп, 
включително и на непряко участващите 
в този процес, като същевременно се 
вземат предвид поверителността на 
данните и интелектуалната 
собственост и защитата на личните 
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данни.

Or. en

Изменение 216
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) се осигурява достъп, 
включително и на непряко участващите 
в този процес, като същевременно се
вземат предвид поверителността и
защитата на личните данни.

д) се осигурява достъп, 
включително и на непряко участващите 
в този процес, като същевременно се
взема предвид защитата на личните 
данни.

Or. en

Изменение 217
Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) се формулират подходи за по-
добро информиране относно 
разликата между опасност и риск.

Or. en

Изменение 218
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
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Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се определят подходящи основни 
инструменти и канали, които трябва да 
се използват при обмяната на 
информацията за риска, като се вземат
предвид нуждите на съответните 
целеви групи от получатели на 
информацията; и

б) се определят подходящи основни 
инструменти и канали, които трябва да 
се използват при обмяната на 
информацията за риска, като се взема
предвид необходимостта от 
гарантиране на балансирано участие 
на всички заинтересовани страни, 
включително стопанските субекти 
от хранителната верига, 
организациите на потребителите, 
здравните организации и други 
организации на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 219
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се определят подходящи основни 
инструменти и канали, които трябва да 
се използват при обмяната на 
информацията за риска, като се вземат
предвид нуждите на съответните 
целеви групи от получатели на 
информацията; и

б) се определят подходящи основни 
инструменти и канали, които трябва да 
се използват при обмяната на 
информацията за риска, като се взема
предвид необходимостта от 
гарантиране на балансирано участие 
на всички заинтересовани страни, 
включително стопанските субекти 
от хранителната верига, 
организациите на потребителите и 
други организации на гражданското 
общество;

Or. en
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Изменение 220
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа 
Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се създават съответните 
механизми, за да се укрепи 
съгласуваността на обмяната на 
информацията за риска сред лицата, 
отговорни за оценката на риска, и 
лицата, отговорни за управлението на 
риска, и да се осигури открит диалог 
между всички заинтересовани 
страни.

в) се създават съответните 
механизми, за да се укрепи 
съгласуваността на обмяната на 
информацията за риска сред лицата, 
отговорни за оценката на риска, и 
лицата, отговорни за управлението на 
риска, включително чрез 
систематично признаване и
обясняване, когато такива 
съществуват, на разминавания в 
научната оценка или в оценката на 
допустимото ниво на риска;

Or. en

Изменение 221
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) се установяват практическите 
условия и график за публично 
оповестяване на информацията, 
посочена в член 55а, параграф 1.

Or. en
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Обосновка

Отнася се за новия член 55а съгласно предложението на докладчика („Прозрачност на 
оценката на риска“).

Изменение 222
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в – параграф 2 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) се установяват практическите 
условия и график за публично 
оповестяване на информацията:

Or. en

Изменение 223
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в – параграф 2 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) дневният ред и подробните 
протоколи от заседанията на 
научния комитет, групите от научни 
експерти и работните групи на 
Органа;

Or. en

Изменение 224
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в – параграф 2 – буква гв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) на ранен етап от процеса на 
управление на риска, разглежданите 
проектомерки за управление на риска;

Or. en

Изменение 225
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в – параграф 2 – буква гд (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гд) дневният ред и подробните 
протоколи от заседанията на 
работните групи от правителствени 
експерти, в рамките на които се 
обсъждат съответните мерки за 
управление на риска;

Or. en

Изменение 226
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в – параграф 2 – буква ге (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ге) дневният ред и подробните 
обобщени доклади от заседанията на 
регулаторните комисии, в които се 
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обсъждат и се поставят на гласуване 
мерките за управление на риска, 
включително обяснение на вота от 
отделните държави членки и 
информацията, посочена в член 8а, 
буква в).

Or. en

Изменение 227
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема общия план за 
обмяната на информацията за риска в 
срок от [две години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] и 
периодично го актуализира, като взема 
предвид научния и техническия прогрес
и натрупания опит.;

3. Комисията приема общия план за 
обмяната на информацията за риска в 
срок от [две години от датата на 
прилагане на настоящия регламент] и 
периодично го актуализира, като взема 
предвид научния и техническия прогрес,
натрупания опит и обществените 
очаквания;

Or. en

Изменение 228
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8г

Цели на обмяната на информацията 
за риска

1. Европейската комисия, 
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Органът и държавите членки 
осъществяват своите дейности в 
рамките на съобщаването на 
информация за риск относно 
законодателството в областта на 
храните с висока степен на 
прозрачност. При изготвянето на 
своя подход и мерки за гарантиране на 
прозрачност при обмяната на 
информация за рискове, спазват 
строго общите принципи за обмяна 
на информация за риска, определени в 
член 8б от настоящия регламент, и 
се консултират предварително с 
всички съответни заинтересовани 
страни, включително с първичните 
производители по веригата при 
необходимост.

2. С цел спазване на 
изискванията, определени в 
параграф 1, Европейската комисия и 
Органът трябва да приемат 
съответни насоки.

Or. nl

Обосновка

Задължението за приемане на по-строги правила за прозрачност следва да се прилага 
по отношение на всяка обмяна на информация за риска от националните органи, 
Органа и самата Комисия. Кризата с фипронила от 2017 г. показа, че обмяната на 
информация за риска в държавите членки не е хармонизирана и не съответства на 
европейските насоки и европейските оценки на риска. Освен това към онзи момент 
националните органи в една или повече държави членки публикуваха 
несъответстващи информации.

Изменение 229
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Обществена консултация

По време на анализа на риска, както и 
по време на изготвянето, оценката и 
преразглеждането на 
законодателството в областта на 
храните се провеждат открити и 
прозрачни обществени консултации, 
пряко или чрез представителни 
органи, освен когато неотложността 
на въпроса не позволява това.“

Or. en

Обосновка

Да се добави: „по време на анализа на риска, както и по време на...“ Това изменение 
относно принципа за прозрачност, уреждащо Регламент № 178/2002, е в 
съответствие с намерението на Комисията да засили прозрачността по време на 
процеса на анализ на риска.

Изменение 230
Павел Поц, Никола Капуто, Мартин Хойслинг, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Член 10 се заменя със следното:

1. Без да се нарушават 
приложимите разпоредби на 
Общността и националното 
законодателство относно достъпа до 
документи, когато са налице разумни 
основания да се предполага, че дадена 
храна или фураж може да 
представляват риск за здравето на 
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човека или животните, 
обществените органи предприемат 
подходящи и своевременни стъпки за 
информиране на широката 
общественост за естеството на 
риска за здравето, като представят 
възможно най-пълно описание на 
засегнатите продукти, риска, който 
вероятно крие и мерките, които са 
предприети или ще бъдат предприети 
за предотвратяване, намаляване или 
отстраняване на риска. Настоящият 
параграф се прилага също при 
подозирани случаи на несъответствие 
в резултат на евентуални съзнателни 
нарушения на приложимото 
законодателство на Съюза, 
извършени чрез измамни или 
заблуждаващи практики.

2. С цел да се осигури еднаквото 
изпълнение на параграф 1 от 
настоящия член, Комисията приема 
актове за изпълнение относно 
условията на неговото прилагане най-
късно 12 месеца след като 
настоящият регламент влезе в сила.

Or. en

Изменение 231
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) В член 22, параграф 7, втора 
алинея се добавя следното изречение:

„Той действа в сътрудничество с 
другите агенции за оценка на 
Европейския съюз.“

Or. fr
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Обосновка

Целта на това изменение е да се даде възможност за законен мандат на ЕОБХ и 
координация с агенциите, тъй като това е необходимо на междусекторно равнище, за 
да се вземат предвид всички експозиции на химикали, на които може да бъде 
изложена обществеността и околната среда.

Изменение 232
Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 се изменя, както следва:

Органът има следните задачи:

a) да предоставя на 
институциите на Общността и 
държавите членки възможно най-
добрите научни становища във всички 
предвидени от законодателството на 
Общността случаи, както и по 
всички въпроси от неговата 
компетентност;

б) да насърчава и координира, 
като използва междусекторен подход, 
разработването на единни методи за 
оценка на риска в областите, 
попадащи в обхвата на мисията му, 
по-специално като отчита 
комбинираното въздействие на 
химикалите, които могат да окажат 
въздействие върху човешкото здраве и 
околната среда;

в) да оказва научна и техническа 
помощ на Комисията в области от 
неговата компетентност, когато тя 
е поискала това, по тълкуването и 
разглеждането на становища за 
оценката на риска;

г) да възлага научни изследвания, 
които са необходими за изпълнението 
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на неговите функции;

д) да издирва, събира, съпоставя, 
анализира и обобщава научни и 
технически данни в области от 
неговата компетентност;

е) да предприема действия за 
установяване и охарактеризиране на 
възникващите рискове в области от 
неговата компетентност;

ж) да изгради система от мрежи, 
които да обхващат организации, 
работещи в области от неговата 
компетентност, и да отговаря за 
тяхното функциониране;

з) по искане на Комисията да 
оказва научна и техническа помощ 
при прилаганите от Комисията 
процедури за управление на кризи във 
връзка с безопасността на храните и 
фуражите;

и) по искане на Комисията да 
оказва научна и техническа помощ в 
областите от неговата 
компетентност с оглед подобряване 
на сътрудничеството между 
Общността, страните – кандидатки 
за членство, международни 
организации и трети страни;

й) да гарантира, че 
обществеността и заинтересованите 
страни получават бърза, надеждна, 
обективна и изчерпателна 
информацията в области от 
неговата компетентност;

к) да изразява независимо своите 
заключения и възгледи по въпроси от 
неговата компетентност;

л) да изпълнява всички други 
възложени му от Комисията задачи 
от неговата компетентност.

Or. fr
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Изменение 233
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1б (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 23 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) В член 23 буква б) се заменя със 
следното:

б) да насърчава и координира, 
като използва междусекторен подход, 
разработването на единни методи за 
оценка на риска в областите, 
попадащи в обхвата на мисията му, 
по-специално като отчита 
комбинираното въздействие на 
химикалите, които могат да окажат 
въздействие върху човешкото здраве и 
околната среда;

Or. fr

Обосновка

Това изменение предлага процесът на европейска оценка на химичните вещества да се 
извършва в рамките на координиран подход за всички съответни сектори – задача, за 
която ЕОБХ трябва да играе ключова роля. Освен това е важно оценителите да 
интегрират оценката на комбинираното въздействие в работата си, за да могат да 
бъдат приложени подходящи мерки за управление.

Изменение 234
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1в (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в) Следното се добавя към 
член 24:
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га) Комитет по професионална 
етика;

гб) Комитет за подбор за 
изследвания за проверка.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да предложи прозрачността, визирана в проекта за 
регламент, да бъде предмет на хармонизиран подход към правилата за конфликт на 
интереси и създаването на Комитет по професионална етика в рамките на ЕОБХ.

Изменение 235
Ренате Зомер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) един член, назначен от 
Европейския парламент, с право на 
глас;

б) двама членове и техните 
заместници, които се назначават от 
Европейския парламент и 
представляват Европейския 
парламент, с право на глас.

Or. en

Изменение 236
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) един член, назначен от 
Европейския парламент, с право на 
глас;

б) двама членове и двама 
заместници, назначени от 
Европейския парламент, с право на глас.
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Or. en

Изменение 237
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) един член, назначен от 
Европейския парламент, с право на 
глас;

б) двама членове и двама 
заместници, назначени от 
Европейския парламент, с право на глас.

Or. en

Обосновка

Адаптиране към текущата практика в други агенции.

Изменение 238
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) един член, назначен от 
Европейския парламент, с право на 
глас;

б) един член и един заместник,
назначени от Европейския парламент, с 
право на глас.

Or. en

Изменение 239
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
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Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) един член, назначен от 
Европейския парламент, с право на 
глас;

б) двама членове, назначени от 
Европейския парламент, с право на глас.

Or. en

Изменение 240
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) четирима членове с право на 
глас, представляващи гражданското 
общество и интересите във връзка с
хранителната верига, а именно един 
член от организациите на 
потребителите, един — от екозащитни 
неправителствени организации, един —
от организациите на земеделските 
стопани и един — от браншовите 
организации. Тези членове се 
назначават от Съвета след консултации 
с Европейския парламент и въз основа 
на списък, изготвен от Комисията, който 
включва повече кандидати от броя на 
предвидените за заемане длъжности. 
Изготвеният от Комисията списък се 
изпраща до Европейския парламент 
заедно със съответните документи. При 
първа възможност и в срок от три 
месеца от известяването Европейският 
парламент може да представи 
становището си за разглеждане от 
Съвета, който след това назначава тези 
членове.

в) петима членове с право на глас, 
представляващи гражданското общество 
и хранителната верига, а именно един 
член от организациите на 
потребителите, един – от екозащитни 
неправителствени организации, един –
от неправителствените организации 
за обществено здраве, един – от
организациите по здравеопазване на
животните и един – от
агрохимическата индустрия. Тези 
членове се назначават от Съвета след 
консултации с Европейския парламент и 
въз основа на списък, изготвен от 
Комисията, който включва повече 
кандидати от броя на предвидените за 
заемане длъжности. Изготвеният от 
Комисията списък се изпраща до 
Европейския парламент заедно със 
съответните документи. При първа 
възможност и в срок от три месеца от 
известяването Европейският парламент 
може да представи становището си за 
разглеждане от Съвета, който след това 
назначава тези членове.
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Or. en

Обосновка

Целта на Регламент № 178/2008 е високото ниво на защита на човешкото здраве. 
Представител на здравната организация като член на Управителния съвет. Трябва да 
бъде включен и Съветът. Управителният съвет. Съветът гарантира, че Органът 
изпълнява своята мисия, назначава членовете на групите от научни експерти и приема 
програмата на Органа. Поради това назначените членове следва да представляват 
своите организации и да дават своя принос, но ролята им не следва да бъде 
представляване или лобиране за интересите на промишлеността.

Изменение 241
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) четирима членове с право на 
глас, представляващи гражданското 
общество и интересите във връзка с 
хранителната верига, а именно един 
член от организациите на 
потребителите, един — от екозащитни 
неправителствени организации, един —
от организациите на земеделските 
стопани и един — от браншовите 
организации. Тези членове се 
назначават от Съвета след консултации 
с Европейския парламент и въз основа 
на списък, изготвен от Комисията, който 
включва повече кандидати от броя на 
предвидените за заемане длъжности. 
Изготвеният от Комисията списък се 
изпраща до Европейския парламент 
заедно със съответните документи. При 
първа възможност и в срок от три 
месеца от известяването Европейският 
парламент може да представи 
становището си за разглеждане от 
Съвета, който след това назначава тези 
членове.

в) четирима членове с право на 
глас, представляващи гражданското 
общество, а именно двама членове от 
организациите на потребителите и 
двама – от екозащитни 
неправителствени организации. Тези 
членове се назначават от Съвета след 
консултации с Европейския парламент и 
въз основа на списък, изготвен от 
Комисията, който включва повече 
кандидати от броя на предвидените за 
заемане длъжности. Изготвеният от 
Комисията списък се изпраща до 
Европейския парламент заедно със 
съответните документи. При първа 
възможност и в срок от три месеца от 
известяването Европейският парламент 
може да представи становището си за 
разглеждане от Съвета, който след това 
назначава тези членове.
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Or. en

Обосновка

Управителният съвет на ЕОБХ е символът на ЕОБХ, който гарантира 
неутралността и обективността на Органа. Обикновено промишлеността насочва 
ЕОБХ по отношение на одобренията на продуктите. По такъв начин Управителният 
съвет със сигурност няма да помогне за възстановяване на общественото доверие в 
ЕОБХ, включително в представители на промишлеността и на земеделските стопани 
в ЕОБХ. Съгласно член 42, така или иначе Органът има възможността при 
необходимост да се свърже с представители на промишлеността или на 
земеделските стопани в даден конкретен случай.

Изменение 242
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) четирима членове с право на 
глас, представляващи гражданското 
общество и интересите във връзка с
хранителната верига, а именно един 
член от организациите на 
потребителите, един — от екозащитни 
неправителствени организации, един —
от организациите на земеделските 
стопани и един — от браншовите 
организации. Тези членове се 
назначават от Съвета след консултации 
с Европейския парламент и въз основа 
на списък, изготвен от Комисията, който 
включва повече кандидати от броя на 
предвидените за заемане длъжности. 
Изготвеният от Комисията списък се 
изпраща до Европейския парламент 
заедно със съответните документи. При 
първа възможност и в срок от три 
месеца от известяването Европейският 
парламент може да представи 
становището си за разглеждане от 
Съвета, който след това назначава тези 

в) петима членове с право на глас, 
представляващи гражданското общество 
и интересите на работниците в
хранителната верига, а именно един 
член от здравни организации, един 
член от организациите на 
потребителите, един – от екозащитни 
неправителствени организации, един –
от организациите на земеделските 
стопани и един – от браншовите 
организации. Тези членове се 
назначават от Съвета след консултации 
с Европейския парламент и въз основа 
на списък, изготвен от Комисията, който 
включва повече кандидати от броя на 
предвидените за заемане длъжности. 
Изготвеният от Комисията списък се
изпраща до Европейския парламент 
заедно със съответните документи. При 
първа възможност и в срок от три 
месеца от известяването Европейският 
парламент може да представи 
становището си за разглеждане от 
Съвета, който след това назначава тези 
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членове. членове.

Or. en

Изменение 243
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мандатът на членовете и на 
техните заместници е четири години. 
Мандатът на членовете, посочени в 
параграф 1а, букви а) и б), е с 
неограничен срок. Мандатът на 
членовете, посочени в параграф 1а,
буква в), може да се поднови само 
веднъж.“;

2. Мандатът на членовете и на 
техните заместници е четири години. 
Мандатът на членовете, посочени в 
параграф 1а, буква в), може да се 
поднови само веднъж.“;

Or. en

Обосновка

За да се даде възможност за преглед и спазване на принципите на добра 
администрация, не следва да има неограничени мандати. Това е в съответствие с 
настоящата практика в други агенции.

Изменение 244
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 26 – параграф 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 26, параграф 2 се добавя 
следната буква: 

„за) липсата на конфликт на 



PE627.781v01-00 128/168 AM\1162805BG.docx

BG

интереси в рамките на Органа и 
пълното прилагане на принципите, 
уреждащи анализа на риска, 
предвидени в член 6 от настоящия 
регламент.“

Or. en

Обосновка

Изпълнителният директор на Органа не следва да бъде ангажиран само с 
административни задачи. Също така следва да се грижи за прилагането от страна 
на Органа на всички принципи и цели на общото законодателство в областта на 
храните и по-специално на принципите, уреждащи анализа на риска.

Изменение 245
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 27 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 27, параграф 4, буква г) се 
заменя със следното:

„г) когато Органът или държава 
членка установят възникващ риск или 
вероятността от риск. В този случай 
и когато има споделена 
компетентност по отношение на 
анализа на риска на даден продукт, 
този възникващ риск или 
вероятността от риск не остават 
неоценени и надлежно управлявани 
от Органа или от компетентните 
органи на държавите членки.“

Or. en

Обосновка

Нова формулировка след възникващ риск... В досието на глифосатa ЕОБХ установява 
вероятност от риск по отношение на сместа от активното вещество с определени 
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коформуланти, но поради споделена компетентност с компетентните органи на 
държавите членки, този установен риск остава напълно неуправляван. На ЕОБХ не 
следва да бъде позволено да избягва своята отговорност в този контекст.

Изменение 246
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) Следното изречение се добавя в 
края на параграф 3:

„Научните експерти са учени, които 
провеждат активно научни 
изследвания и публикуват своите 
научноизследователски констатации 
в рецензирани научни списания.“

Or. en

Обосновка

Това изречение се добавя към настоящия текст „Научният комитет се състои от 
председателите на групите от научни експерти и шестима независими научни 
експерти, които не принадлежат към никоя от групите от научни експерти“. Тази 
разпоредба е необходима, за да се осигури превъзходство на становищата на ЕОБХ. 
Днес много от „научните експерти“ са държавни служители, които едва или никога 
не са публикували нищо.

Изменение 247
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) В параграф 4 уводното 
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изречение се изменя, както следва:

„Групите от научни експерти се 
състоят от независими научни 
експерти, които провеждат активно 
научни изследвания и публикуват 
своите научноизследователски 
констатации в рецензирани научни 
списания.“

Or. en

Обосновка

Понастоящем гласи: „Групите от научни експерти се състоят от независими научни 
експерти.“ Тази разпоредба е необходима, за да се осигури превъзходство на 
становищата на ЕОБХ. Днес много от „научните експерти“ са държавни служители, 
които едва или никога не са публикували нищо.

Изменение 248
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Членовете на научния комитет, 
които не участват в групи от научни 
експерти, и допълнителните членове, 
посочени в параграф 5б, се назначават 
от управителния съвет по предложение 
на изпълнителния директор за мандат 
от пет години, който подлежи на 
подновяване, след публикуване на 
покана за изразяване на интерес в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, водещи научни издания и на 
уебсайта на Органа, където се 
публикуват поканите за изразяване на 
интерес.

5. Членовете на научния комитет, 
които не участват в групи от научни 
експерти, членовете на групите от 
научни експерти, и допълнителните 
членове, посочени в параграф 5а, се 
назначават от управителния съвет за 
мандат от пет години, който подлежи на 
подновяване, в съответствие със 
следната процедура:

а) Публикува се покана за 
изразяване на интерес в Официален 
вестник на Европейския съюз в 
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съответните водещи научни 
публикации и на уебсайта на Органа;

б) Държавите членки 
гарантират широкото 
разпространение на поканата за 
изразяване на интерес в рамките на 
научната общност;

в) Въз основа на заявленията, 
получени и в съответствие с 
политиката на Органа за 
независимост и неговите правила за 
прилагане, които са приложими за 
членовете на групите от научни 
експерти, изпълнителният директор 
изготвя списък с експерти за всяка 
група от научни експерти, който е по-
голям от броя на членовете, които ще 
бъдат назначени. Изпълнителният 
директор не може да изготвя такъв 
списък в случаите, когато може да 
докаже, че получените заявления не 
позволяват, предвид критериите за 
подбор, определени в буква г) от 
настоящия параграф, да бъде 
изготвен по-голям списък. 
Изпълнителният директор изпраща 
списъка на управителния съвет за 
назначаване на членовете.

г) Номинациите от държавите 
членки, подборът от изпълнителния 
директор и назначаването от 
управителния съвет се извършват въз 
основа на следните критерии:

i) високо равнище на научни 
познания и опит;

ii) независимост и липса на 
конфликт на интереси в 
съответствие с член 37, параграф 2 и 
политиката на Органа за 
независимост, както и неговите 
правила за прилагане относно 
независимостта на членовете на 
групите от научни експерти;

iii) удовлетворяване на нуждите 
от специализирани 
мултидисциплинарни експертни 
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познания на групата, в която ще 
бъдат назначени експертите, и 
приложимия езиков режим.

д) Управителният съвет 
гарантира, че в окончателните 
назначения е постигнато възможно 
най-широко географско разпределение.

Or. en

Изменение 249
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Членовете на научния комитет, 
които не участват в групи от научни 
експерти, и допълнителните членове, 
посочени в параграф 5б, се назначават 
от управителния съвет по предложение 
на изпълнителния директор за мандат от 
пет години, който подлежи на 
подновяване, след публикуване на 
покана за изразяване на интерес в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, водещи научни издания и на 
уебсайта на Органа, където се 
публикуват поканите за изразяване на 
интерес.

5. Членовете на научния комитет, 
които не участват в групи от научни 
експерти, и членовете на групи от 
научни експерти се назначават от 
управителния съвет по предложение на 
изпълнителния директор за мандат от 
пет години, който подлежи на 
подновяване, след публикуване на 
покана за изразяване на интерес в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, водещи научни издания и на 
уебсайта на Органа, където се 
публикуват поканите за изразяване на 
интерес. Органът публикува покана за 
изразяване на интерес след 
консултация с управителния съвет 
относно критериите и експертните 
области.

Or. fr

Обосновка

Това изменение цели по-активно участие на управителния съвет на ЕОБХ, в който 
държавите членки ще бъдат представени, в процеса на назначаване на групите от 
научни експерти на ЕОБХ. То позволява също да се избегне организирането на покани 
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за изразяване на интерес от държавите членки на местно равнище, което може да 
доведе до риск от внасяне на силна хетерогенност при прилагането на правилата за 
независимост на експертите на държавите членки.

Изменение 250
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5a. Членовете на групите от 
научни експерти се назначават от 
управителния съвет с мандат от пет 
години, който подлежи на 
подновяване, в съответствие със 
следната процедура:

заличава се

а) Изпълнителният директор, 
след консултации с управителния 
съвет, изпраща на държавите членки 
искания, в които се посочват 
специализирани мултидисциплинарни 
експертни познания, необходими за 
всяка група от научни експерти, и 
броят на експертите, които се 
номинират от държавите членки. 
Изпълнителният директор уведомява 
държавите членки за политиката на 
Органа за независимост и неговите 
правила за прилагане, които важат за 
членовете на групите от научни 
експерти. Държавите членки 
отправят покана за изразяване на 
интерес като основа за своите 
номинации. Изпълнителният 
директор информира управителния 
съвет за исканията, изпратени до 
държавите членки.

б) Държавите членки номинират 
експерти, за да могат колективно да 
достигнат броя, посочен от 
изпълнителния директор. Всяка 
държава членка номинира най-малко 
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12 научни експерти. Държавите 
членки могат да номинират 
граждани на други държави членки. 

в) Въз основа на номинациите, 
направени от държавите членки, 
изпълнителният директор изготвя 
списък с експерти за всяка група от 
научни експерти, който е по-голям от 
броя на членовете, които ще бъдат 
назначени. Изпълнителният 
директор не може да изготвя такъв 
списък в случаите, когато може да 
докаже, че получените номинации не 
позволяват — предвид критериите за 
подбор, определени в буква г) от 
настоящия параграф — да бъде 
изготвен по-голям списък. 
Изпълнителният директор изпраща 
списъка на управителния съвет за 
назначаване на членовете.

г) Номинациите от държавите 
членки, подборът от изпълнителния 
директор и назначаването от 
управителния съвет се извършват въз 
основа на следните критерии:

i) високо равнище на научни 
познания и опит;

ii) независимост и липса на 
конфликт на интереси в 
съответствие с член 37, параграф 2 и 
политиката на Органа за 
независимост, както и неговите 
правила за прилагане относно 
независимостта на членовете на 
групите от научни експерти;

iii) удовлетворяване на нуждите 
от специализирани 
мултидисциплинарни експертни 
познания на групата, в която ще 
бъдат назначени експертите, и 
приложимия езиков режим.

д) Управителният съвет 
гарантира, че в окончателните 
назначения е постигнато възможно 
най-широко географско разпределение. 
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Or. en

Изменение 251
Павел Поц, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вмъкват се следните параграфи 
5а—5г:

б) вмъкват се следните
параграфи 5а – 5е:

„5a. Членовете на групите от 
научни експерти се назначават от
управителния съвет с мандат от пет 
години, който подлежи на 
подновяване, в съответствие със 
следната процедура:

„5a. Когато Органът установи, че в 
дадена група или групи липсват 
специализирани експертни познания, 
изпълнителният директор предлага 
на управителния съвет да назначи 
допълнителни членове в съответствие с 
процедурата, предвидена в 
параграфите.

а) Изпълнителният директор, 
след консултации с управителния 
съвет, изпраща на държавите членки 
искания, в които се посочват 
специализирани мултидисциплинарни 
експертни познания, необходими за 
всяка група от научни експерти, и 
броят на експертите, които се 
номинират от държавите членки. 
Изпълнителният директор уведомява 
държавите членки за политиката на 
Органа за независимост и неговите 
правила за прилагане, които важат за 
членовете на групите от научни 
експерти. Държавите членки 
отправят покана за изразяване на 
интерес като основа за своите 
номинации. Изпълнителният 
директор информира управителния 
съвет за исканията, изпратени до 
държавите членки.

б) Държавите членки номинират 
експерти, за да могат колективно да 
достигнат броя, посочен от 
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изпълнителния директор. Всяка 
държава членка номинира най-малко 
12 научни експерти. Държавите 
членки могат да номинират 
граждани на други държави членки.

в) Въз основа на номинациите, 
направени от държавите членки, 
изпълнителният директор изготвя 
списък с експерти за всяка група от 
научни експерти, който е по-голям от 
броя на членовете, които ще бъдат 
назначени. Изпълнителният 
директор не може да изготвя такъв 
списък в случаите, когато може да 
докаже, че получените номинации не 
позволяват — предвид критериите за 
подбор, определени в буква г) от 
настоящия параграф — да бъде 
изготвен по-голям списък. 
Изпълнителният директор изпраща 
списъка на управителния съвет за 
назначаване на членовете.

г) Номинациите от държавите 
членки, подборът от изпълнителния 
директор и назначаването от 
управителния съвет се извършват въз 
основа на следните критерии:

i) високо равнище на научни 
познания и опит;

ii) независимост и липса на 
конфликт на интереси в 
съответствие с член 37, параграф 2 и 
политиката на Органа за 
независимост, както и неговите 
правила за прилагане относно 
независимостта на членовете на 
групите от научни експерти;

iii) удовлетворяване на нуждите 
от специализирани 
мултидисциплинарни експертни 
познания на групата, в която ще 
бъдат назначени експертите, и 
приложимия езиков режим.

д) Управителният съвет 
гарантира, че в окончателните 
назначения е постигнато възможно 
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най-широко географско разпределение.

5б. Когато Органът установи, че в 
дадена група или групи липсват 
специализирани експертни познания, 
изпълнителният директор предлага 
на управителния съвет да назначи 
допълнителни членове в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в параграф 5.

5б. Управителният съвет приема, 
въз основа на предложение на 
изпълнителния директор, правила за 
подробна организация и времетраене 
на процедурите, установени в 
параграфи 5а и 5а от настоящия 
член.

5в. Управителният съвет приема, 
въз основа на предложение на 
изпълнителния директор, правила за 
подробна организация и времетраене 
на процедурите, установени в 
параграфи 5а и 5б от настоящия 
член.

5в. Членове на групите от научни 
експерти действат независимо и при 
тях няма конфликт на интереси, 
както е предвидено в член 37, 
параграф 2 и във вътрешните правила 
на Органа. Отделят необходимите 
време и усилия, за да допринесат за 
работата на Органа, не получават 
указания на национално равнище и 
техният независим научен принос за 
системата за оценка на риска на 
равнището на Съюза се признава като 
приоритетна задача за защитата на 
безопасността на хранителната 
верига.

5г. Държавите членки въвеждат 
мерки, с които се гарантира, че 
членовете на групите от научни 
експерти действат независимо и при 
тях няма конфликт на интереси, 
както е предвидено в член 37, 
параграф 2 и във вътрешните правила 
на Органа. Държавите членки 
осигуряват на членовете на групите 
от научни експерти необходимото, за 
да могат те да отделят 
необходимите време и усилия, за да 
допринесат за работата на Органа. 
Държавите членки гарантират, че
членовете на групите от научни 
експерти не получават указания на
национално равнище и че техният 
независим научен принос за 
системата за оценка на риска на 
равнището на Съюза се признава като 
приоритетна задача за защитата на 
безопасността на хранителната 
верига.

5г. Ако е целесъобразно, държавите 
членки гарантират, че публичните 
органи, които наемат тези научни 
експерти, и органите, които имат 
отговорността за определянето на 
приоритетите на научните органи, 
които наемат тези експерти, 
прилагат мерките, необходими да 
гарантират, че условията, 
предвидени в параграф 5в са спазени.
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5д. Държавите членки 
гарантират, че публичните органи,
които наемат тези научни експерти, 
и органите, които имат 
отговорността за определянето на 
приоритетите на научните органи, 
които наемат тези експерти, 
прилагат мерките, предвидени в 
параграф 5г.

5д. Органът подпомага задачите на 
групите, като организира работата 
им, по-специално подготвителната 
работа, която предстои да се 
извърши от служителите на Органа 
или от определените национални 
научни организации, посочени в 
член 36, включително чрез 
организирането на възможност за 
изготвяне на научни становища,
които да бъдат подложени на 
рецензия от групите, преди те да 
бъдат приети.

5е. Органът подпомага задачите 
на групите, като организира 
работата им, по-специално 
подготвителната работа, която
предстои да се извърши от 
служителите на Органа или от 
определените национални научни 
организации, посочени в член 36, 
включително чрез организирането на 
възможност за изготвяне на научни 
становища, които да бъдат 
подложени на рецензия от групите, 
преди те да бъдат приети.

5е. Всяка група включва най-много 
21 членове.“;

5ж. Всяка група включва най-много 
21 членове.“;

Or. en

Изменение 252
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Изпълнителният директор, след 
консултации с управителния съвет,
изпраща на държавите членки 
искания, в които се посочват 
специализирани мултидисциплинарни 

a) Изпълнителният директор
изготвя проект за резервен списък с 
подходящи кандидати, съдържащ 
поне два пъти повече кандидати от 
необходимите за попълване на 
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експертни познания, необходими за 
всяка група от научни експерти, и броят 
на експертите, които се номинират от 
държавите членки. Изпълнителният 
директор уведомява държавите членки
за политиката на Органа за 
независимост и неговите правила за 
прилагане, които важат за членовете на 
групите от научни експерти.
Държавите членки отправят покана 
за изразяване на интерес като основа 
за своите номинации. 
Изпълнителният директор 
информира управителния съвет за 
исканията, изпратени до държавите 
членки.

групите от научни експерти.
Изпълнителният директор предава 
проекта за резервен списък на
управителния съвет, посочвайки
специализираните
мултидисциплинарни експертни 
познания, необходими за всяка група от 
научни експерти, и броят на експертите, 
които се номинират от държавите 
членки. Изпълнителният директор
припомня на управителния съвет за 
политиката на Органа за независимост и 
неговите правила за прилагане, които 
важат за членовете на групите от научни 
експерти.

Or. fr

Обосновка

Това изменение цели по-активно участие на управителния съвет на ЕОБХ, в който 
държавите членки ще бъдат представени, в процеса на назначаване на групите от 
научни експерти на ЕОБХ. То позволява също да се избегне организирането на покани 
за изразяване на интерес от държавите членки на местно равнище, което може да 
доведе до риск от внасяне на силна хетерогенност при прилагането на правилата за 
независимост на експертите на държавите членки.

Изменение 253
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Държавите членки номинират 
експерти, за да могат колективно да 
достигнат броя, посочен от 
изпълнителния директор. Всяка 
държава членка номинира най-малко 
12 научни експерти. Държавите членки 
могат да номинират граждани на други 
държави членки.

б) След това държавите членки
могат да номинират експерти за 
посочените области въз основа на 
покана за изразяване на интерес. 
Номинираните експерти са учени,
които провеждат активно научни
изследвания и публикуват своите 
научноизследователски констатации 
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в рецензирани научни списания. 
Държавите членки могат да номинират 
граждани на други държави членки.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 20 на докладчика. „Групите от научни експерти се състоят 
от независими научни експерти.“ Тази разпоредба е необходима, за да се осигури 
превъзходство на становищата на ЕОБХ. Днес много от „научните експерти“ са 
държавни служители, които едва или никога не са публикували нищо.

Изменение 254
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Държавите членки номинират 
експерти, за да могат колективно да 
достигнат броя, посочен от 
изпълнителния директор. Всяка 
държава членка номинира най-малко 
12 научни експерти. Държавите 
членки могат да номинират 
граждани на други държави членки.

б) Не по-късно от три месеца след 
получаване на проекта на резервен 
списък управителният съвет изразява 
своето становище относно 
избраните от изпълнителния директор
кандидати.

Or. fr

Обосновка

Това изменение цели по-активно участие на управителния съвет на ЕОБХ, в който 
държавите членки ще бъдат представени, в процеса на назначаване на групите от 
научни експерти на ЕОБХ. То позволява също да се избегне организирането на покани 
за изразяване на интерес от държавите членки на местно равнище, което може да 
доведе до риск от внасяне на силна хетерогенност при прилагането на правилата за 
независимост на експертите на държавите членки.



AM\1162805BG.docx 141/168 PE627.781v01-00

BG

Изменение 255
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) В допълнение към експертите, 
които са били номинирани от 
държавите членки, Органът 
публикува покана за изразяване на 
интерес в Официален вестник на 
Европейския съюз, в съответните 
водещи научни публикации и на 
уебсайта на Органа и се обръща 
активно към съответните 
академични институции в 
различните области на 
компетентност. Държавите членки 
гарантират широкото 
разпространение на поканата за 
изразяване на интерес в рамките на 
научната общност.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 21 на докладчика. Тази разпоредба е необходима, за да се 
осигури превъзходство на становищата на ЕОБХ. Днес много от „научните 
експерти“ са държавни служители, които едва или никога не са публикували нищо.

Изменение 256
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Въз основа на номинациите, в) Въз основа на преференциите,
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направени от държавите членки,
изпълнителният директор изготвя 
списък с експерти за всяка група от 
научни експерти, който е по-голям от 
броя на членовете, които ще бъдат 
назначени. Изпълнителният директор не 
може да изготвя такъв списък в 
случаите, когато може да докаже, че 
получените номинации не позволяват –
предвид критериите за подбор, 
определени в буква г) от настоящия 
параграф – да бъде изготвен по-голям 
списък. Изпълнителният директор 
изпраща списъка на управителния съвет 
за назначаване на членовете.

предоставени от управителният 
съвет, изпълнителният директор 
изготвя резервен списък с кандидати за 
всяка група от научни експерти, който е 
по-голям от броя на членовете, които ще 
бъдат назначени. В рамките на тази 
процедура изпълнителният директор
взема под внимание становищата, 
предоставени от управителният 
съвет. Изпълнителният директор не 
може да изготвя такъв списък в 
случаите, когато може да докаже, че 
получените номинации не позволяват –
предвид критериите за подбор, 
определени в буква г) от настоящия 
параграф – да бъде изготвен по-голям 
списък. Изпълнителният директор 
изпраща списъка на управителния съвет 
за назначаване на членовете.

Or. fr

Обосновка

Това изменение цели по-активно участие на управителния съвет на ЕОБХ, в който 
държавите членки ще бъдат представени, в процеса на назначаване на групите от 
научни експерти на ЕОБХ. То позволява също да се избегне организирането на покани 
за изразяване на интерес от държавите членки на местно равнище, което може да 
доведе до риск от внасяне на силна хетерогенност при прилагането на правилата за 
независимост на експертите на държавите членки.

Изменение 257
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Номинациите от държавите 
членки, подборът от изпълнителния 
директор и назначаването от 
управителния съвет се извършват въз 
основа на следните критерии:

г) предварителният подбор от
изпълнителния директор, 
преференциите, изразени от 
управителният съвет, номинациите от 
държавите членки, подборът от 
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изпълнителния директор и 
назначаването от управителния съвет се 
извършват въз основа на следните 
критерии:

Or. fr

Обосновка

Това изменение цели по-активно участие на управителния съвет на ЕОБХ, в който 
държавите членки ще бъдат представени, в процеса на назначаване на групите от 
научни експерти на ЕОБХ. То позволява също да се избегне организирането на покани 
за изразяване на интерес от държавите членки на местно равнище, което може да 
доведе до риск от внасяне на силна хетерогенност при прилагането на правилата за 
независимост на експертите на държавите членки.

Изменение 258
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) високо равнище на научни 
познания и опит;

i) високо равнище на научни 
познания и опит; това включва най-
малко, че експертът провежда 
активно научни изследвания и 
публикува своите 
научноизследователски констатации 
в рецензирани научни списания;

Or. en

Изменение 259
Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а – буква г – подточка iii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) удовлетворяване на нуждите от 
специализирани мултидисциплинарни 
експертни познания на групата, в която 
ще бъдат назначени експертите, и 
приложимия езиков режим.

iii) удовлетворяване на
компетентността, изисквана за 
оценяването на конкретни вещества 
и на нуждите от специализирани 
мултидисциплинарни експертни 
познания на групата, в която ще бъдат 
назначени експертите, и приложимия 
езиков режим.

Or. en

Изменение 260
Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5а – буква г – подточка iiia (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) гарантиране, че експертните 
познания на групата, отговорна за 
дадена оценка, съответстват на 
компетентността, изисквана за 
такава оценка, доказване на 
разбирането на конкретен предмет и 
приемане на най-подходящата 
методика, която е различна, ако 
става въпрос за съединения, получени 
чрез химически синтез или 
естествени сложни вещества.

Or. en

Обосновка

Тъй като дружествата са склонни да инвестират в проучвания, за да докажат 
ефикасността и безопасността на продуктите, изработени от естествени 
вещества, групата, която отговаря за оценката, трябва да притежава съответния 
експертен опит, за да гарантира, че приетите критерии вземат предвид 
характеристиките на тези вещества и когато не са налице съответни или напълно 
адекватни стандарти на международно равнище, се определят подходящи такива.
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Изменение 261
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Когато Органът установи, че в 
дадена група или групи липсват 
специализирани експертни познания, 
изпълнителният директор предлага на 
управителния съвет да назначи 
допълнителни членове в съответствие с 
процедурата, предвидена в параграф 5.

5б. Когато Органът установи, че в 
дадена група или групи липсват 
специализирани експертни познания, 
изпълнителният директор предлага на 
управителния съвет да назначи 
допълнителни членове в съответствие с 
процедурата, предвидена в параграф 5.
Такива допълнителни членове може 
да бъдат назначени за кратък 
мандат, включително с цел 
сътрудничество при анализа на риска 
на едно заявление.

Or. en

Обосновка

Няма причина лицата, които представляват Комисията и Парламента в рамките на 
управителния съвет да не бъдат сменяни.

Изменение 262
Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Когато Органът установи, че в 
дадена група или групи липсват 
специализирани експертни познания, 
изпълнителният директор предлага на 
управителния съвет да назначи 

5б. Когато управителният съвет
установи, че в дадена група или групи 
липсват специализирани експертни 
познания, изпълнителният директор 
предлага на управителния съвет да 



PE627.781v01-00 146/168 AM\1162805BG.docx

BG

допълнителни членове в съответствие с 
процедурата, предвидена в параграф 5.

назначи допълнителни членове в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в параграф 5.

Or. en

Обосновка

Предвид широкия набор от съответен експертен опит на управителния съвет и 
неговата роля и отговорност при назначаването на членовете на групата от научни 
експерти, препоръчително е самият управителен съвет да установи евентуални 
пропуски в експертния опит на групите.

Изменение 263
Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5б

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Когато Органът установи, че в 
дадена група или групи липсват 
специализирани експертни познания, 
изпълнителният директор предлага на 
управителния съвет да назначи 
допълнителни членове в съответствие с 
процедурата, предвидена в параграф 5.

5б. Когато управителният съвет
установи, че в дадена група или групи 
липсват специализирани експертни 
познания, изпълнителният директор 
предлага на управителния съвет да 
назначи допълнителни членове в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в параграф 5.

Or. en

Изменение 264
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5 ва (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5ва. Причините за назначаване на 
членовете на групите се предоставят 
на разположение на обществеността 
на определена страница на уебсайта 
на ЕОБХ, като се посочват 
критериите за подбор, определени в 
член 28, параграф 5а, буква г).

Or. en

Изменение 265
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5г

Текст, предложен от Комисията Изменение

5г. Държавите членки въвеждат 
мерки, с които се гарантира, че 
членовете на групите от научни 
експерти действат независимо и при тях 
няма конфликт на интереси, както е 
предвидено в член 37, параграф 2 и във 
вътрешните правила на Органа.
Държавите членки осигуряват на 
членовете на групите от научни 
експерти необходимото, за да могат 
те да отделят необходимите време и 
усилия, за да допринесат за работата на 
Органа. Държавите членки 
гарантират, че членовете на групите 
от научни експерти не получават 
указания на национално равнище и че
техният независим научен принос за 
системата за оценка на риска на 
равнището на Съюза се признава като 
приоритетна задача за защитата на 
безопасността на хранителната верига.

5г. Членове на групите от научни 
експерти действат независимо и при тях 
няма конфликт на интереси, както е 
предвидено в член 37, параграф 2 и във 
вътрешните правила на Органа. Отделят 
необходимите време и усилия, за да 
допринесат за работата на Органа, не 
получават указания на национално 
равнище и техният независим научен 
принос за системата за оценка на риска 
на равнището на Съюза се признава като 
приоритетна задача за защитата на 
безопасността на хранителната верига.

Or. en
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Изменение 266
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5д

Текст, предложен от Комисията Изменение

5д. Държавите членки гарантират, че 
публичните органи, които наемат тези 
научни експерти, и органите, които имат 
отговорността за определянето на 
приоритетите на научните органи, които 
наемат тези експерти, прилагат мерките, 
предвидени в параграф 5г.

5д. Ако е целесъобразно, държавите 
членки гарантират, че публичните 
органи, които наемат тези научни 
експерти, и органите, които имат 
отговорността за определянето на 
приоритетите на научните органи, които 
наемат тези експерти, прилагат мерките,
необходими да гарантират, че са 
спазени условията, предвидени в 
параграф 5г.

Or. en

Изменение 267
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 5е

Текст, предложен от Комисията Изменение

5е. Органът подпомага задачите 
на групите, като организира 
работата им, по-специално 
подготвителната работа, която 
предстои да се извърши от 
служителите на Органа или от 
определените национални научни 
организации, посочени в член 36, 
включително чрез организирането на 
възможност за изготвяне на научни 
становища, които да бъдат 
подложени на рецензия от групите, 

заличава се
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преди те да бъдат приети.

Or. en

Обосновка

Това може да доведе до ситуация, при която служителите на ЕОБХ по подразбиране 
изготвят научни становища, които се предполага, че ще бъдат подпечатани от 
членовете на групата. Това не е приемливо, тъй като ще подкопае цялата идея за 
независими научни експерти, които предоставят научни становища, както е 
предвидено в член 28.

Изменение 268
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 9б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

броя на членовете във всяка група от 
научни експерти в границите на 
максималния брой, предвиден в 
параграф 5ж.;

„броя на членовете във всяка група от 
научни експерти в границите на 
максималния брой, предвиден в 
параграф 5е.“

Or. en

Изменение 269
Ренате Зомер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква вa (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в параграф 9, след точка 9 се 
добавя следната точка:

(9a) възможността на 
кандидатите да отговорят на 
ключовите области на загриженост 
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чрез нови данни, за максимален срок 
от 6 месеца, освен ако не е договорено 
друго с ЕОБХ и преди публикуването 
на проекта на становището на 
Органа. 

Or. en

Обосновка

По време на процеса, в който ЕОБХ преглежда дадено досие, агенцията може да 
попадне на някои ключови области на загриженост (което в много случаи се отнася 
до разглеждане по отношение на липсата на конкретни данни), които след това се 
отразяват в окончателно научно становище. Въпреки това, след като тези опасения 
бъдат включени в окончателното становище на ЕОБХ, процесът не позволява на 
заявителите да отговорят на такива опасения, макар че в много случаи те биха били 
лесно решени с вече съществуващи конкретни данни.

Изменение 270
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Добавя се член 28а:

„1. Създава се комитет по 
професионална етика и 
предотвратяване на конфликти на 
интереси. Той се състои от 6 членове, 
назначени за 5 години по предложение 
на управителния съвет.

2. Комитетът по професионална 
етика и предотвратяване на 
конфликти на интереси може да бъде 
сезиран от:

– член на управителния съвет на 
Органа;

– научния комитет;

– групите от научни експерти;



AM\1162805BG.docx 151/168 PE627.781v01-00

BG

– изпълнителния директор на 
Органа;

– служител на Органа.

3. Правилата за работа на 
Комитета по професионална етика 
се определят във вътрешните 
правила.“

Or. fr

Обосновка

Целта на това изменение е повишаване на прозрачността и борба с конфликтите на 
интереси, като проектът за регламент следва да включва разпоредби относно 
определянето на комитета по професионална етика.

Изменение 271
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В края на член 29, параграф 6 се 
добавя следното изречение:

„Те не позволяват предварително 
изключване на определени научни 
доказателства, особено когато те са 
публикувани след процеса на 
партньорска проверка.“;

Or. en

Обосновка

В досието за глифосата, заявителят е представил само 52% от наличните научни 
публикации, заедно със собствените си изследвания. Повечето от тези изследвания са 
класифицирани като такива с „ограничена стойност“ и по този начин имат слабо 
влияние върху резултата от оценката. От това методологично влияние следва ЕОБХ 
да даде по-голяма тежест на собствените изследвания на заявителя. Точно 
обратното, CIRC се ръководи в анализа си само от рецензирани публикации. Такова 
предварително отхвърляне на рецензирани публикации, не следва да бъде възможно 
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при анализ на риска, ръководен от принципа на предпазните мерки, съобразно член 7.

Изменение 272
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 30 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 30, след параграф 4 се 
добавя следният параграф:

„4a. Когато се установи 
съществено различие по научни 
въпроси и въпросният орган е орган в 
рамките на системата на ООН, 
Органът се задължава да сътрудничи 
с оглед разрешаване на различието, за 
да се установи точният обхват на 
потенциалния риск и въздействието 
върху здравето на хората, здравето на 
животните или върху околната среда 
или да представи пред Комисията 
съвместен документ, в който се 
поясняват спорните научни въпроси и 
се посочва съответната несигурност 
в данните. Този документ за 
пояснение или разследване се 
оповестява публично.“

Or. en

Обосновка

С оглед на недоверието на обществеността в процеса и критиките към научните 
изследвания не е препоръчително да се пренебрегват ситуации, при които 
съществуват съществени различия по отношение на научни въпроси, които 
произлизат от СЗО или Програмата на ООН за околната среда или други структури 
на ООН. Държавите членки и ЕК следва да упражняват цялото си влияние с цел 
сътрудничество на съответните органи в интерес на общественото здраве.
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Изменение 273
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32a

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на потенциален кандидат за 
разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят съвети по 
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Съветите, предоставени 
от служителите на Органа, не 
засягат и не са обвързани с 
последващата оценка на заявленията 
за разрешение от страна на групите 
от научни експерти.

По искане на потенциален кандидат за 
разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа могат да предоставят в 
писмена форма съвети по съответните 
разпоредби и съответното съдържание 
на заявлението за разрешение.

Служителите на Органа, които 
предоставят съветите, посочени в 
параграф 1, не участват в каквато и 
да било научна работа, включително 
по смисъла на член 28, параграф 5е, 
която има пряко или непряко 
отношение към заявлението, по 
което се предоставят съвети.

Съветите, предоставени от 
служителите на Органа, се 
документират и публикуват на 
уебсайта на Органа непосредствено 
след предоставянето им. Това 
допринася за разработването на 
документа за често задаваните 
въпроси, за да се разработят по-
всеобхватни насоки за кандидатите и 
да се намали необходимостта от
индивидуална кореспонденция. 
Предоставените съвети не засягат и 
не са обвързани с последващата 
оценка на заявленията за разрешение 
от страна на групите от научни 
експерти.

В рамките на [36 месеца след 
влизането в сила на настоящия 
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регламент], Комисията оценява 
въздействието на този член върху 
функционирането на Органа. Обръща 
се специално внимание на 
допълнителното работно 
натоварване и мобилизиране на 
служителите и дали то води до 
някаква промяна в разпределението на 
ресурсите на Органа за сметка на 
дейностите от обществен интерес.

Or. en

Изменение 274
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32a

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на потенциален кандидат 
за разрешение по законодателството 
в областта на храните служителите 
на Органа предоставят съвети по
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Съветите, предоставени
от служителите на Органа, не засягат и 
не са обвързани с последващата оценка 
на заявленията за разрешение от страна 
на групите от научни експерти.

Въз основа на получените въпроси 
Органът публикува насоки по 
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Информацията, 
предоставена от служителите на 
Органа, не засяга и не е обвързана с 
последващата оценка на заявленията за 
разрешение от страна на групите от 
научни експерти. Органът гарантира, 
че тези членове на персонала, които 
обработват и предоставят 
информация на даден кандидат, не са 
членове на екипа или на групата от 
научни експерти, които оценяват 
заявлението за разрешение, за което 
са предоставили информация. 
Органът регистрира и публикува 
всяко заявление и съдържанието на 
информацията, предоставена от 
Органа в отговор на това заявление.

Or. en
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Изменение 275
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32a

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на потенциален кандидат за 
разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят съвети по 
съответните разпоредби и 
съответното съдържание на 
заявлението за разрешение. Съветите, 
предоставени от служителите на 
Органа, не засягат и не са обвързани с 
последващата оценка на заявленията за 
разрешение от страна на групите от 
научни експерти.

По искане на потенциален кандидат за 
разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят консултации за 
разясняване на необходимата 
информация и извършването на 
различните тестове и изследвания, 
необходими за доказване на 
качеството, безопасността и 
ефикасността на планирания 
продукт. Съветите, предоставени от 
служителите на Органа, не засягат и не 
са обвързани с последващата оценка на 
заявленията за разрешение от страна на 
групите от научни експерти.
Служителите на Органа, които 
предоставят съветите, не участват 
в каквато и да било подготвителна 
научна работа, която има пряко или 
непряко отношение към заявлението, 
по което се предоставят съвети.

Or. en

Изменение 276
Пиерникола Педичини, Елеонора Еви

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32a

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на потенциален кандидат за По искане на потенциален кандидат за 



PE627.781v01-00 156/168 AM\1162805BG.docx

BG

разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят съвети по 
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Съветите, предоставени от 
служителите на Органа, не засягат и не 
са обвързани с последващата оценка на 
заявленията за разрешение от страна на 
групите от научни експерти.

разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят съвети по 
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Органът също така 
предлага срещи преди подаването на 
заявлението с персонала на ЕОБХ или 
с научни експерти, които не 
участват в оценката на съответния 
продукт, за обсъждане на исканата 
информация в подкрепа на 
заявлението, включително 
необходимите изпитвания, 
изследвания и клинични изпитвания, 
като се дава приоритет на МСП.
Съветите, предоставени от служителите 
на Органа, не засягат и не са обвързани 
с последващата оценка на заявленията 
за разрешение от страна на групите от 
научни експерти.

Or. en

Изменение 277
Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32a

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на потенциален кандидат за 
разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят съвети по 
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Съветите, предоставени от 
служителите на Органа, не засягат и не 
са обвързани с последващата оценка на 
заявленията за разрешение от страна на 
групите от научни експерти.

По искане на потенциален кандидат за 
разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят съвети по 
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Съветите, предоставени от 
служителите на Органа, не засягат и не 
са обвързани с последващата оценка на 
заявленията за разрешение от страна на 
групите от научни експерти. Съветите 
ще улеснят разбирането на 
изискванията на изследванията, 
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които трябва да бъдат проведени, и 
служат за установяване на насоки 
относно критериите, прилагани в 
изследванията, когато липсват 
международни протоколи или те не 
са подходящи за конкретния случай.

Or. en

Обосновка

Разходите за изследвания, провеждани от потенциални кандидати са високи, в 
зависимост от естеството на изследването разходите могат да достигнат до 
милиони. Важно е да има обмяна с Органа и по-специално със служителите, които ще 
координират и наблюдават работата на научните експерти. По този начин ще се 
гарантира, че резултатите от изследванията ще съответстват на целта на 
научната оценка. Освен това, в някои случаи е необходимо да се определят 
съответните съгласувани критерии, преди да пристъпи към изследванията.

Изменение 278
Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32a

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на потенциален кандидат за 
разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят съвети по 
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Съветите, предоставени от 
служителите на Органа, не засягат и не 
са обвързани с последващата оценка на 
заявленията за разрешение от страна на 
групите от научни експерти.

По искане на потенциален кандидат за 
разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят съвети по 
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Съветите, предоставени от 
служителите на Органа, не засягат и не 
са обвързани с последващата оценка на 
заявленията за разрешение от страна на 
групите от научни експерти. Съветите 
ще улеснят разбирането на 
изискването на изследванията, които 
трябва да бъдат проведени, и служат 
за установяване на насоки относно 
критериите, прилагани в 
изследванията, когато липсват 
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международни протоколи или те не 
са подходящи за конкретния случай.

Or. en

Изменение 279
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32a

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на потенциален кандидат за 
разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят съвети по 
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Съветите, предоставени от 
служителите на Органа, не засягат и не 
са обвързани с последващата оценка на 
заявленията за разрешение от страна на 
групите от научни експерти.

По искане на потенциален кандидат за 
разрешение по законодателството в 
областта на храните служителите на 
Органа предоставят съвети по 
съответните разпоредби и съответното 
съдържание на заявлението за 
разрешение. Съветите, предоставени от 
служителите на Органа, не засягат и не 
са обвързани с последващата оценка на 
заявленията за разрешение от страна на 
групите от научни експерти. За да се 
гарантира прозрачността на този 
процес, мнението следва се обявява 
публично.

Or. en

Обосновка

За да бъде в съответствие с духа на съображение 17 от предложението

Изменение 280
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32а – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветите, предоставени от 
служителите на Органа се обявяват 
публично на уебсайта на Органа. Не 
засягат и не са обвързани с 
последващата оценка на заявленията 
за разрешение от страна на групите 
от научни експерти.

Or. en

Изменение 281
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32а – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на 36 месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, Комисията оценява 
въздействието на този член върху 
функционирането на Органа. Обръща 
се специално внимание на 
допълнителното работно 
натоварване и мобилизиране на 
служителите и дали то води до 
някаква промяна в разпределението на 
ресурсите на Органа за сметка на 
дейностите от обществен интерес.

Or. en

Изменение 282
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
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Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Установява се регистър на Съюза 
на изследванията, възложени от 
стопанските субекти във връзка с 
получаването на разрешение по 
законодателството на Съюза в областта 
на храните. Стопанските субекти 
уведомяват незабавно Органа какъв е 
предметът на изследванията, 
възложени в подкрепа на бъдещо 
заявление за разрешение съгласно 
законодателството на Съюза в областта 
на храните. Регистърът се управлява от 
Органа.

1. Установява се регистър на Съюза 
на изследванията, възложени от 
стопанските субекти, които желаят да 
получат разрешение или подновяване
по законодателството на Съюза в 
областта на храните. Стопанските 
субекти уведомяват незабавно Органа 
какъв е предметът на всички 
изследвания и научноизследователски 
задачи, възложени в рамките на ЕС и 
извън него, в подкрепа на бъдещо 
заявление за разрешение или 
подновяване съгласно 
законодателството на Съюза в областта 
на храните. Регистърът се управлява от 
Органа.

Or. en

Изменение 283
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Установява се регистър на Съюза 
на изследванията, възложени от 
стопанските субекти във връзка с 
получаването на разрешение по 
законодателството на Съюза в областта 
на храните. Стопанските субекти 
уведомяват незабавно Органа какъв е 
предметът на изследванията, възложени 
в подкрепа на бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. 
Регистърът се управлява от Органа.

1. Установява се регистър на Съюза 
на изследванията, възложени от 
стопанските субекти, които желаят да 
получат на разрешение или 
подновяване по законодателството на 
Съюза в областта на храните. 
Стопанските субекти уведомяват 
незабавно Органа какъв е предметът на 
изследванията, възложени в подкрепа на 
бъдещо заявление за разрешение или 
подновяване съгласно 
законодателството на Съюза в областта 
на храните в ЕС или извън Съюза. 
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Регистърът се управлява от Органа.

Or. en

Изменение 284
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Установява се регистър на Съюза 
на изследванията, възложени от 
стопанските субекти във връзка с 
получаването на разрешение по 
законодателството на Съюза в областта 
на храните. Стопанските субекти 
уведомяват незабавно Органа какъв е 
предметът на изследванията, възложени 
в подкрепа на бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. 
Регистърът се управлява от Органа.

1. Установява се регистър на Съюза 
на изследванията, възложени от 
стопанските субекти във връзка с 
получаването на разрешение по 
законодателството на Съюза в областта 
на храните. Стопанските субекти 
уведомяват незабавно Органа какъв е 
предметът и основните 
научноизследователски въпроси 
относно изследванията, възложени в 
подкрепа на бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. 
Регистърът се управлява от Органа.

Or. en

Изменение 285
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Установява се регистър на Съюза 
на изследванията, възложени от 
стопанските субекти във връзка с
получаването на разрешение по 

1. Установява се регистър на Съюза 
на изследванията, възложени от 
стопанските субекти във връзка с
разрешението, което искат да 
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законодателството на Съюза в областта 
на храните. Стопанските субекти 
уведомяват незабавно Органа какъв е 
предметът на изследванията, възложени 
в подкрепа на бъдещо заявление за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. 
Регистърът се управлява от Органа.

получат по законодателството на 
Съюза в областта на храните. 
Стопанските субекти уведомяват 
незабавно Органа какъв е предметът на 
изследванията по отношение на 
бъдещо заявление за разрешение 
съгласно законодателството на Съюза в 
областта на храните. Регистърът се 
управлява от Органа.

Or. en

Изменение 286
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението за уведомяване по 
параграф 1 се прилага също така за 
лабораториите на Съюза, които 
извършват тези изследвания.

2. Задължението за уведомяване по 
параграф 1 се прилага също така за
всяка институция, която извършва 
изследванията, включително
лабораториите, институтите или 
университетите.

Or. en

Изменение 287
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32 б – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Данни от извършени 
изпитвания, които не са 
регистрирани, не се използват при 
оценка на риска.
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Or. en

Обосновка

Разпоредба, която гарантира, че кандидатите няма да подберат удобните за тях 
резултати от научноизследователска дейност, а всички те ще бъдат известни и на 
разположение, което ще позволи пълна оценка.

Изменение 288
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Предметът не се разрешава, 
освен ако са представени всички 
данни от всички регистрирани 
изследвания.

Or. en

Изменение 289
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията, за която Органът 
е уведомен, се обявява публично само 
ако има получено съответно заявление 
за разрешение и след като Органът е 
взел решение относно оповестяването 
на съпътстващите изследвания в 
съответствие с член 38 и членове 39—
39е.

3. Информацията, за която Органът 
е уведомен, се обявява публично по 
структуриран начин, на определена 
страница на уебсайта на Агенцията в 
публичния регистър на изследвания
само ако има получено съответно 
заявление за разрешение и веднага след 
като Органът е взел решение относно 
оповестяването на съпътстващите 
изследвания в съответствие с член 38 и 
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членове 39 – 39е. Публикацията 
винаги включва имената на авторите 
на изследванията, с изключение на 
физическите лица, които участват в 
изпитвания върху гръбначни 
животни. Информацията, за която 
Органът е уведомен, се обявява 
публично по структуриран начин, на 
определена страница на уебсайта на 
Агенцията в публичния регистър на 
изследвания само ако има получено 
съответно заявление за разрешение и 
веднага след като Органът е взел 
решение относно оповестяването на 
съпътстващите изследвания в 
съответствие с член 38 и членове 39 –
39е. Публикацията винаги включва 
имената на авторите на 
изследванията с изключение на 
физическите лица, които участват в 
изпитвания върху гръбначни 
животни.

Or. en

Обосновка

Препоръка на Европейския омбудсман: Това позволява на други изследователи чрез 
възпроизвеждане на експерименти и на обществеността да проверяват дали има 
конфликти на интереси.

Изменение 290
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията, за която Органът 
е уведомен, се обявява публично само 
ако има получено съответно заявление 
за разрешение и след като Органът е 
взел решение относно 

3. Информацията, за която Органът 
е уведомен, се обявява публично само 
ако има получено съответно заявление 
за разрешение.
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оповестяването на съпътстващите 
изследвания в съответствие с член 38 
и членове 39—39е.

Or. en

Изменение 291
Ренате Зомер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията, за която Органът 
е уведомен, се обявява публично само 
ако има получено съответно заявление 
за разрешение и след като Органът е 
взел решение относно оповестяването 
на съпътстващите изследвания в 
съответствие с член 38 и членове 39—
39е.

3. Информацията, за която Органът 
е уведомен, се обявява публично само 
ако има получено съответно заявление 
за разрешение и след като Органът е 
взел решение относно оповестяването 
на съпътстващите изследвания в 
съответствие с член 38 и членове 39 –
39е и след като е публикувал проекта 
на своето научно становище.

Or. en

Изменение 292
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато Органът иска и 
получава допълнителни данни от 
заявител, тези данни се обозначават 
като такива и се добавят в регистъра 
на Съюза и се предоставят на 
разположение на обществеността.
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Or. en

Обосновка

Тази разпоредба се добавя по препоръка на омбудсмана, за да се избегне всякакво 
общественото възприятие, че досието е непълно.

Изменение 293
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във вътрешния си правилник за 
работа Органът определя практическите 
разпоредби за изпълнение на 
задълженията за уведомяване, 
предвидени в параграфи 1 и 2, 
включително последиците от 
неспазването на това задължение. Тези 
разпоредби са в съответствие с 
настоящия регламент и други 
законодателни актове от секторното 
законодателство на Съюза в областта на 
храните.

4. Във вътрешния си правилник за 
работа Органът определя практическите 
разпоредби за изпълнение на 
задълженията за уведомяване, 
предвидени в параграфи 1 и 2, 
включително последиците от 
неспазването на това задължение. Тези 
разпоредби са в съответствие с 
настоящия регламент и други 
законодателни актове от секторното 
законодателство на Съюза в областта на 
храните. С оглед на исканото 
разрешение съгласно 
законодателството на Съюза в 
областта на храните, стопанските 
субекти може да разчитат само на 
изследвания, които те и 
лабораториите на Съюза надлежно са 
съобщили на Органа.

Or. en

Изменение 294
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4



AM\1162805BG.docx 167/168 PE627.781v01-00

BG

Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във вътрешния си правилник за 
работа Органът определя практическите
разпоредби за изпълнение на
задълженията за уведомяване, 
предвидени в параграфи 1 и 2, 
включително последиците от 
неспазването на това задължение. 
Тези разпоредби са в съответствие с 
настоящия регламент и други 
законодателни актове от секторното 
законодателство на Съюза в областта на 
храните.

4. Във вътрешния си правилник за 
работа Органът определя практическите
условия за изпълнение на посочените в 
параграфи 1 и 2 задължения за 
уведомяване. Тези разпоредби са в 
съответствие с настоящия регламент и 
други законодателни актове от 
секторното законодателство на Съюза в 
областта на храните.

Or. en

Обосновка

Последиците от неспазването на задължението за уведомяване не следва да се 
оставят на вътрешни правила. Това следва да се регламентира от основния акт (виж 
изменението по-долу).

Изменение 295
Павел Поц, Юте Гутеланд, Никола Капуто, Дачиана Октавиа Сърбу, Карин 
Каденбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Като част от делегиран акт 
Комисията определя санкции за 
нарушения на задължението за 
докладване.

Or. en
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Изменение 296
Мартин Хойслинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Неспазването на 
задължението за уведомяване води до 
отхвърляне на разрешението.

Or. en

Обосновка

Несъответствието с формалните изисквания, определени в регламента следва да 
доведат естествено до отхвърляне на исканото от заявителя разрешение.
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