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Изменение 13
Niels Busk

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществуващото определение на 
нова храна следва да се изясни и 
актуализира чрез заменяне на 
съществуващите категории с ползване 
на общото определение за храна в 
Регламент (ЕО) 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните.

(5) Съществуващото определение на 
нова храна следва да се изясни, с 
обяснение на критериите за новост, и 
актуализира чрез заменяне на 
съществуващите категории с ползване 
на общото определение за храна в 
Регламент (ЕО) 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните.

Or. en

Обосновка

In order to make the legislation clear, there should be some explanation of the criteria for 
novelty of a food in the text itself or in the recitals. 

Изменение 14
Niels Busk

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва също да се изясни, че дадена 
храна следва да се счита за нова, когато 
за нея се прилага производствена 
технология, която не е използвана преди 

(6) В обхвата на настоящия 
регламент следва да се включат 
всички храни, които не са били 
използвани за човешка консумация в 
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това. По-специално, новопоявилите се 
технологии в отглеждането и 
процесите при производството на храни, 
които оказват влияние върху храните и 
така биха могли да имат въздействие 
върху безопасността на храните, следва 
да бъдат обхванати от настоящия 
регламент. Затова новите храни следва 
да включват храни, получени от 
растения и животни, произведени чрез 
нетрадиционни техники за отглеждане, 
както и храни, модифицирани чрез нови 
производствени процеси като 
нанотехнология и нанонаука, които 
биха могли да имат въздействие върху 
храните. Храни, получени от нови 
растителни видове или животински 
породи, произведени чрез традиционни 
техники за отглеждане, не следва да се 
считат за нови храни.

значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. 
Критериите за новост по отношение 
на храната следва да включват 
употребата на нови видове организми 
като растения, животни, 
микроорганизми, гъби или водорасли.  
Също така употребата на нови части 
от съществуващи организми и 
вещества с нова молекулярна 
структура следва да се считат за 
нови храни. Съществуваща храна 
следва да се счита за нова ако е била 
модифицирана по начин, който 
променя химическия й състав, 
молекулярната й структура, размера 
на частиците или други елементи по 
начин, който е вероятно да 
въздейства върху безопасността на 
храните. Следва също да се изясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова, 
когато за нея се прилага производствена 
технология, която не е използвана преди 
това. По-специално, новопоявилите се 
технологии в развъждането и 
процесите при производството на храни, 
които оказват влияние върху храните и 
така биха могли да имат въздействие 
върху безопасността на храните, следва 
да бъдат обхванати от настоящия 
регламент. Затова новите храни следва 
да включват храни, получени от 
растения и животни, произведени чрез 
нетрадиционни техники за отглеждане, 
както и храни, модифицирани чрез нови 
производствени процеси като 
нанотехнология и нанонаука, които 
биха могли да имат въздействие върху 
безопасността на храните. Храни, 
получени от нови растителни видове 
или животински породи, произведени 
чрез традиционни техники за 
развъждане, не следва да се считат за 
нови храни.

Or. en
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Обосновка

In order to make the legislation clear, there should be some explanation of the criteria for 
novelty of a food preferably in the text itself or in the recitals. The proposed text aims at 
describing the way the novel food legislation is working at present. The word “safety” is 
missing in the second last sentence.

Изменение 15
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  (6a) Европейската група по етика в 
науката и новите технологии (ЕГЕ) 
заявява в своето становище № 23 
относно етическите аспекти на 
клонирането на животни от 16 януари 
2008 г., че "като се има предвид 
настоящото равнище на страдание и 
здравословни проблеми сред приемните 
майки и клонираните животни, ЕГЕ 
поставя под въпрос етическата 
обосновка на клонирането на животни 
за храна".  ЕГЕ добавя, че "не вижда 
убедителни аргументи, които биха 
оправдали производството на храни 
от клонирани животни и от 
тяхното потомство". В светлината 
на заключенията на ЕГЕ и 
разпоредбите на Директива 98/58/ЕО 
на Съвета от 20 юли 1998 година 
относно защитата на животни, 
отглеждани за селскостопански 
цели1, храна от клонирани животни 
или тяхното потомство не следва да 
се пуска на пазара в Общността. 

Or. en

Обосновка

A wide range of scientific research and the Opinion of the European Group on Ethics show 
that cloning leads to serious health and welfare problems for both the cloned animals and 
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their surrogate mothers. Cloned foetuses are often larger than normal; this leads to difficult 
births and to many deliveries being by caesarean section. Many clones die during pregnancy 
or in the early weeks of life from immune deficiencies, cardiovascular failure, respiratory 
problems and kidney abnormalities. Additionally, it is important cloned animals and their 
offspring are included in this Regulation to ensure proper control.

Изменение 16
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) При все това, храните, 
произведени от клонирани животни и 
тяхното потомство, следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент. Тези храни следва да се 
регулират от специален регламент, 
приет съгласно процедурата на 
съвместно вземане на решения, а не в 
съответствие с общата процедура за 
разрешаване съгласно Регламент (ЕО) 
№ ... [обща процедура].  Комисията 
внася законодателно предложение в 
този смисъл преди влизането в сила 
на настоящия регламент. До 
влизането в сила на регламент 
относно клонираните животни 
следва да е в сила мораториум върху 
пускането на пазара на храни, 
произведени от клонирани животни и 
тяхното потомство.

Or. de
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Изменение 17
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Клонирането на животни е 
несъвместимо с параграфи 20 и 21 от 
приложението към Директива 
98/58/EО на Съвета. Параграф 20 
забранява естествено или изкуствено 
развъждане или процедури по 
развъждане, които предизвикат или 
за които съществува вероятност да 
предизвикат страдание или 
нараняване на което и да е от 
съответните животни. Параграф 21 
забранява отглеждането на животни 
за селскостопански цели, освен ако не 
може разумно да се очаква въз основа 
на неговия генотип или фенотип, че 
животното може да бъде 
отглеждано, без това да оказва 
увреждащо влияние за неговото здраве 
или добро състояние. 
1 OВ L 221, 08.08.1998 г., стр. 23.

Or. en

Обосновка

The animal health and welfare problems caused by cloning mean that this process is 
incompatible with certain provisions of Council Directive 98/58/EC.  
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Изменение 18
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) До момента почти нищо не е 
известно за въздействието на храни, 
които съдържат наночастици, 
произведени по нанотехнологичен 
метод, върху здравето. Поради тази 
причина, съгласно принципа на 
предохранителните мерки следва да 
се преустанови използването на 
наночастици при производството на 
храни, докато не се представят 
научни резултати относно 
последствията от използването.

Or. de

Изменение 19
Niels Busk

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Ако е необходимо, следва да се 
приемат мерки за прилагане, които да 
предвидят критерии, за да се улесни 
оценката на това дали дадена храна е 
използвана за човешка консумация в 
значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. Ако 
една храна е била използвана 
изключително като или в хранителна 
добавка, както е определено в 
Директива 2002/46/ЕО преди тази дата, 
тя може да бъде пусната на пазара след 
тази дата за същата употреба, без да се 
счита за нова храна. Въпреки това, тази 
употреба като или в хранителна добавка 

(7) Следва да се приемат мерки за 
прилагане, които да предвидят 
допълнителни критерии, за да се 
улесни оценката на това дали дадена 
храна е използвана за човешка 
консумация в значителна степен в 
рамките на Общността преди 15 май 
1997 г. Ако една храна е била 
използвана изключително като или в 
хранителна добавка, както е определено 
в Директива 2002/46/ЕО преди тази 
дата, тя може да бъде пусната на пазара 
след тази дата за същата употреба, без 
да се счита за нова храна. Въпреки това, 
тази употреба като или в хранителна 



AM\730935BG.doc 9/27 PE409.412v01-00

BG

не следва да се взема под внимание при 
оценката на това дали тя е била 
използвана за човешка консумация в 
значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. 
Следователно други видове употреба на 
въпросната храна, например видове 
употреба освен като хранителна 
добавка, следва да бъдат разрешавани в 
съответствие с настоящия регламент.

добавка не следва да се взема под 
внимание при оценката на това дали тя е 
била използвана за човешка консумация 
в значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. 
Следователно други видове употреба на 
въпросната храна, например видове 
употреба освен като хранителна 
добавка, следва да бъдат разрешавани в 
съответствие с настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

It is necessary that implementing measures are adopted in order to further describe the 
criteria for novelty. The word further should be added as some explanation is already given 
with the amendments to recital 6.

Изменение 20
Niels Busk

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Разпоредбите на Директива 
2001/83/ЕО за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба1 следва да се прилагат, 
когато даден продукт,  като се 
вземат под внимание всички негови 
характеристики, може да отговаря 
на определението за "лекарствен 
продукт" и на определението за 
продукт, който е предмет на друго 
общностно законодателство. Във 
връзка с това, в случай че в 
съответствие с Директива 
2001/83/ЕО дадена държава-членка 
установи, че дадено вещество е 
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лекарствен продукт, тя може да 
ограничи пускането на пазара на 
такъв продукт съгласно 
общностното право.

1 OВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

Or. en

Обосновка

As many borderline issues arise when dealing with novel foods, it is important to stress this 
general principle in the recital. This provides more clarity for industry and consumers about 
the functioning of the market in relation to borderline products (medicine/food).

Изменение 21
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да се създаде прозрачност за 
потребителите и да се избегнат 
нарушения на конкуренцията на 
пазара на фуражи и на продукти от 
животински произход, 
етикетирането на такива продукти 
следва да се регулира от настоящия 
регламент.

Or. de

Обосновка

Die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 wird bisher so interpretiert, dass Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, zu deren Herstellung die Tiere mit gentechnisch veränderten Produkten gefüttert 
wurden, vom Geltungsbereich der Kennzeichnungsbestimmungen ausgenommen werden. Die 
europäischen Erzeuger werden durch diese Kennzeichnungslücke Wettbewerbsverzerrungen 
ausgesetzt, da die Verwendung von gentechnisch veränderten Futtermitteln, insbesondere bei 
Importen aus Drittländern, am Endprodukt nicht erkennbar ist.
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Изменение 22
Jan Mulder

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) При специфични обстоятелства, с 
цел да се стимулират изследователската 
дейност и развитието в рамките на 
хранително-вкусовата промишленост, а 
по този начин и иновациите, 
новоразработените научни 
доказателства и данните за правото на 
собственост, предоставени в подкрепа 
на заявление за включването на нова 
храна в списъка на Общността не бива 
да се използва за облагодетелстване на 
друг заявител за определен период от 
време, без съгласието на първия 
заявител. Защитата на научните данни, 
предоставени от един заявител, не 
трябва да възпрепятства други 
заявители в желанието им за включване 
в списъка на Общността на нови храни 
на базата на техните собствени научни 
данни.

(20) При специфични обстоятелства, с 
цел да се стимулират изследователската 
дейност и развитието в рамките на 
хранително-вкусовата промишленост, а 
по този начин и иновациите, 
новоразработените научни 
доказателства и защитени данни, 
предоставени в подкрепа на заявление 
за включването на нова храна в списъка 
на Общността не бива да се използват
за облагодетелстване на друг заявител за 
определен период от време, без 
съгласието на първия заявител. 
Защитата на научните данни, 
предоставени от един заявител, не 
следва да възпрепятства други 
заявители в желанието им за включване 
в списъка на Общността на нови храни 
на базата на техните собствени научни 
данни. В допълнение, защитата на 
научните данни не възпрепятства 
прозрачността и достъпа до 
информация по отношение на 
данните, използвани при оценката на 
безопасността на нови храни. 
Въпреки това правата на 
интелектуална собственост следва 
да бъдат зачитани.

Or. en

Обосновка

In line with Amendment 5 of the draft opinion, but aims to guarantee the protection of 
producers´ intellectual property rights.
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Изменение 23
Niels Busk

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Новите храни са подчинени на 
общите изисквания за етикетиране, 
установени в Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 март 2000 г. за сближаване на 
законодателството на държавите-членки 
относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните. В някои случаи 
при етикетирането може да е 
необходимо да се осигури допълнителна 
информация, по-специално във връзка с 
описанието на храната, нейния източник 
или условия на употреба. Следователно 
включването на нова храна в списъка на 
Общността може да налага специфични 
условия на употреба или задължения за 
етикетиране.

(21) Новите храни са подчинени на 
общите изисквания за етикетиране, 
установени в Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 март 2000 г. за сближаване на 
законодателството на държавите-членки 
относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните. В някои случаи 
при етикетирането може да е 
необходимо да се осигури допълнителна 
информация, по-специално във връзка с 
описанието на храната, нейния източник 
или условия на употреба, което може 
да включва информация, свързана с 
етически съображения. Следователно 
включването на нова храна в списъка на 
Общността може да налага специфични 
условия на употреба или задължения за 
етикетиране.

Or. en

Обосновка

The criteria for additional labelling should also include ethical considerations such as 
cloning. Thus, it should be possible to require labelling of foods produced from cloned 
animals.
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Изменение 24
Jan Mulder

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Въвеждането на европейски 
етикет за качество ще позволи на 
потребителите да разпознават 
продуктите, произведени в 
съответствие със строгите 
европейски стандарти за опазване на 
околната среда, хуманно отношение 
към животните и безопасност на 
храните и наред с настоящия 
регламент ще бъде друга основна част 
от общата политика на ЕС да 
информира своите граждани за 
характеристиките на продуктите и 
обстоятелствата, при които са били 
произведени.

Or. en

Изменение 25
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Може да се търси мнението на 
Европейската група по етика в науката и 
новите технологии, създадена с Решение 
на Комисията от 16 декември 1997 г., 
когато е уместно, с оглед на 
получаване на съвети по етични 
въпроси във връзка с пускането на 
пазара на нови храни.

(24) Търси се мнението на Европейската 
група по етика в науката и новите 
технологии, създадена с Решение на 
Комисията от 16 декември 1997 г., по 
етически въпроси, с оглед на 
получаване на съвети по етически
въпроси във връзка с прилагането на 
нови технологии и с пускането на 
пазара на нови храни.

Or. de
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Обосновка

Eine Anhörung der Europäischen Ethikgruppe bei jedem Antrag auf Zulassung eines 
neuartigen Lebensmittels, wie vom Berichterstatter vorgeschlagen, erscheint nicht 
gerechtfertigt. Bei etwaiger Betroffenheit ethischer Fragestellungen ist dies jedoch angezeigt. 
Insofern ist die vom Berichterstatter vorgeschlagene Änderung ggf. zu restriktiv und würde 
dem Ziel der Verordnung, das Zulassungsverfahren grundsätzlich zu verbessern und zu 
beschleunigen, entgegen stehen.

Изменение 26
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 - параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 2, настоящият регламент 
се прилага по отношение на 
хранителни добавки, хранителни 
ензими, витамини, минерали и 
ароматизанти, както и определени 
източници на ароматизанти за 
храни, за които се прилага нов 
производствен процес, който не е 
използван преди 15 май 1997 г., когато 
този производствен процес 
предизвиква значителни промени в 
състава или структурата им, които 
засягат тяхната хранителна 
стойност, метаболизъм или ниво на 
нежелани вещества. 

Or. de

Обосновка

Ein Lebensmittelbestandteil oder -zusatzstoff, der mittels einer zuvor nicht genutzten 
Produktionstechnologie, zum Beispiel Nanotechnologie und Nanowissenschaft, hergestellt 
wurde, sollte der der Verordnung über neuartige Lebensmittel unterliegen. Diese Stoffe 
können völlig neue Eigenschaften aufweisen. Daher ist aus Gründen des vorbeugenden 
Verbraucherschutzes eine eigenständige Bewertung  erforderlich, die unabhängig von der 
bisher üblichen Verwendung oder Zulassung des Stoffes erfolgt. 
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Изменение 27
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 - параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 2, буква б), настоящият 
регламент установява правила за 
етикетиране на храни, произведени 
от животни, които са хранени с 
генетично модифицирани фуражи. 

Or. de

Обосновка

Erwägung 16 der Verordnung 1829/2003 wird so interpretiert, dass Lebensmittel, die aus mit 
GVO gefütterten Tieren hergestellt wurden, nicht unter den Geltungsbereich der Verordnung 
fallen. Da die Kennzeichnungsvorschriften nicht im Rahmen der Verordnung 1829/2003 
geregelt werden, sollten sie im Rahmen dieser Verordnung festgelegt werden.

Изменение 28
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е необходимо, може да се 
определи дали даден вид храна попада в 
приложното поле на настоящия 
регламент, в съответствие с 
процедурата, упомената в член 14, 
параграф 2.

3. Когато е необходимо, може да се 
определи дали даден вид храна попада в 
приложното поле на настоящия 
регламент, в съответствие с 
процедурата, упомената в член 14, 
параграф 3.

Or. de
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Изменение 29
Niels Busk

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „нова храна“ означава: а) „нова храна“ означава храна, която 
не е била използвана за човешка 
консумация в значителна степен в 
рамките на Общността преди 15 май 
1997 г. включително; 

i) храна, която не е била използвана за 
човешка консумация в значителна 
степен в рамките на Общността 
преди 15 май 1997 г.; 

i) храна от растителен или 
животински произход, когато за 
растението или животното се 
прилага нетрадиционна техника за 
развъждане, която не е използвана 
преди 15 май 1997 г.; както и

Употребата на храна изключително 
като или в хранителна добавка не е 
достатъчна за доказване дали тя е 
била използвана за човешка 
консумация в значителна степен в 
рамките на Общността преди 15 май 
1997 г. Въпреки това, ако дадена храна 
е била използвана изключително като 
или в хранителна добавка преди тази 
дата, тя може да бъде пусната на 
пазара на Общността след тази дата 
за същата употреба, без да се счита 
за нова храна. Други критерии за 
оценка дали дадена храна е била 
използвана за човешка консумация в 
значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г., 
които са предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, inter alia чрез 
неговото допълване, могат да бъдат 
приети в съответствие с 
регулаторната процедура с контрол, 
упомената в член 14, параграф 3.

ii) храна, за която се прилага нов 
производствен процес, който не е 
използван преди 15 май 1997 г., когато 
този производствен процес 
предизвиква значителни промени в 
състава или структурата на 
храната, които засягат нейната 
хранителна стойност, метаболизъм 
или ниво на нежелани вещества.

ii) храна от растителен или 
животински произход, когато за 
растението или животното се 
прилага нетрадиционна техника за 

Употребата на храна изключително 
като или в хранителна добавка не е 
достатъчна за доказване, че тя е била 
използвана за човешка консумация в 
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отглеждане, която не е използвана 
преди 15 май 1997 г. и 

значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. 
Въпреки това, ако дадена храна е била 
използвана изключително като или в 
хранителна добавка преди тази дата, 
тя може да бъде пусната на пазара на 
Общността след тази дата за 
същата употреба, без да се счита за 
нова храна. Преди датата на 
прилагане на настоящия регламент
други критерии за оценка дали дадена 
храна е била използвана за човешка 
консумация в значителна степен в 
рамките на Общността преди 15 май 
1997 г., които са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящия регламент, inter alia чрез 
неговото допълване, се приемат  в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 14, параграф 3.

iii) храна, за която се прилага нов 
производствен процес, който не е 
използван преди 15 май 1997 г., когато 
този производствен процес 
предизвиква значителни промени в 
състава или структурата на 
храната, които засягат нейната 
хранителна стойност, метаболизъм 
или ниво на нежелани вещества.

Or. en

Обосновка

The overall definition of a novel food is given in Article 3.2 a(i). The following two categories 
(ii) and (iii) are sub-groups under this overall definition. On the other hand, subparagraph 2 
in point a (i) relates to all categories mentioned in Article 3, paragraph 2, point a. The 
implementing measures should be adopted before the application of the Regulation.
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Изменение 30
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – буква а – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) храна от растителен или животински 
произход, когато за растението или 
животното се прилага нетрадиционна 
техника за отглеждане, която не е 
използвана преди 15 май 1997 г. и

(ii) храна от растителен или животински 
произход, когато за растението или 
животното се прилага нетрадиционна 
техника за отглеждане, различна от 
клонирането, която не е използвана с 
търговска цел преди 15 май 1997 г. и

Or. de

Изменение 31
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 - параграф 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „традиционна храна от трета 
държава“ означава нова храна с данни за 
установена история на безопасна 
употреба на храната в трета страна, 
което означава, че въпросната храна е 
била и продължава да бъде част от 
обичайното хранене на поне едно 
поколение за голяма част от 
населението на страната; 

б) б) „традиционна храна от трета 
държава“ означава нова храна с данни за 
установена история на безопасна 
употреба на храната в трета страна, 
което означава, че въпросната храна е 
била и продължава да бъде част от 
обичайното хранене от поне 25 години
за голяма част от населението на 
страната;

Or. de

Обосновка

Nachvollziehbar ist das Anliegen, deutlich präzisere Vorgaben für traditionelle Lebensmittel 
aus Drittstaaten vorzusehen. Der vom Berichterstatter vorgeschlagene Zeitraum von 50 
Jahren erscheint allerdings zu lang, zumal in anderen Regelungen aus dem Bereich 
Lebensmittel bei dem Begriff traditionell eine Generation von einem Zeitraum von 25 Jahren 
ausgegangen wird (siehe Artikel 2 (Abs. 1 Buchstabe b Verordnung (EG) Nr. 509/2006 des 
Rates vom 20. März 2006 über die garantiert traditionellen Spezialitäten bei 
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln).
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Изменение 32
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 - параграф 2 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) "произведен от животни, които 
са хранени с генетично модифицирани 
фуражи" означава, че за храненето на 
животните, от които е произведена 
съответната храна, са използвани 
фуражи, които съдържат генетично 
модифицирани организми.

Or. de

Изменение 33
Niels Busk

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 6 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) счита се, че е произведена при 
етически приемливи условия.

Or. en

Обосновка

It should be possible to take into account ethical aspects when considering authorisation of a 
novel food. Without mentioning ethical aspects as a criterion in Article 6, it is not clear 
whether ethical aspects can legally be used in relation to authorisation of a novel food. 
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Изменение 34
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Храна от клонирани животни

6а. Храна от клонирани животни или 
тяхното потомство не се пуска на 
пазара в Общността.

Or. en

Обосновка

As cloning leads to serious health and welfare problems for cloned animals and their 
surrogate mothers, animals should not be cloned either to be used for breeding or the supply 
of meat or dairy products.

Изменение 35
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7  параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случаите по член 2, параграф 2а 
се прилага общата процедура, 
независимо от досегашното 
използване или разрешаване на 
веществото, за чието производство е 
използван обичаен производствен 
процес.

Or. de

Обосновка

Ein Lebensmittelbestandteil oder -zusatzstoff, der mittels einer zuvor nicht genutzten 
Produktionstechnologie, zum Beispiel Nanotechnologie und Nanowissenschaft, hergestellt 
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wurde, sollte der der Verordnung über neuartige Lebensmittel unterliegen. Diese Stoffe 
können völlig neue Eigenschaften aufweisen. Daher ist aus Gründen des vorbeugenden 
Verbraucherschutzes eine eigenständige Bewertung  erforderlich, die unabhängig von der 
bisher üblichen Verwendung oder Zulassung des Stoffes erfolgt.

Изменение 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф трети на 
член 7 от Регламент (ЕО) № [обща 
процедура] за актуализиране на списъка 
на Общността с нова храна, различна от 
традиционна храна от трети страни, се 
взема решение в съответствие с 
регулаторната процедура, упомената 
в член 14, параграф 2 в случай, 
че:новоразработени научни 
доказателства и данни за правото на 
собственост, са защитени съгласно член 
12.

Чрез дерогация от параграф трети на 
член 7 от Регламент (ЕО) № [обща 
процедура] за актуализиране на списъка 
на Общността с нова храна, различна от 
традиционна храна от трети страни, се 
взема решение в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол
съгласно член 14, параграф 3 в случай, 
че:новоразработени научни 
доказателства и данни за правото на 
собственост, са защитени съгласно член 
12.

Or. de

Изменение 37
Niels Busk

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Традиционна храна от трета 

държава
1. Бизнес оператор на храни, който 
възнамерява да пусне традиционна 
храна от трета държава на пазара на 
Общността, уведомява за това 
Комисията, като посочва 
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наименованието на храната, нейния 
състав и страна на произход.
Уведомлението се придружава от 
документирани данни, показващи 
установена история на безопасна 
употреба в тази трета държава.
2. Комисията предава незабавно
уведомлението, включително 
представяне на данни за установения 
опит с безопасната употреба на 
храната, упомената в параграф 1, на 
държавите-членки и на Органа. 
3. В рамките на четири месеца от 
датата, на която уведомлението, 
предвидено в параграф 2, е подадено 
от Комисията, държава-членка и 
Органът могат да информират 
Комисията, че имат обосновани 
възражения относно безопасността 
на базата на научни доказателства, 
срещу пускането на пазара на 
засегнатата традиционна храна. 
В този случай храната не се пуска на 
пазара на Общността и се прилагат 
членове от 5 до 7. Нотификацията, 
както е посочено в параграф 1, се 
счита за заявление, както е посочено 
в член 3, параграф 1 от Регламент 
XX/XXX [обща процедура].
Съобразно с това, Комисията 
уведомява въпросния бизнес оператор 
на храни в рамките на пет месеца от 
датата на уведомлението в 
съответствие с параграф 1.
4. Ако не са представени обосновани 
възражения относно безопасността, 
базирани на научни доказателства, и 
на засегнатия бизнес оператор на 
храни не е съобщена информация във 
връзка с това в съответствие с 
параграф 3, традиционната храна 
може да се пусне на пазара на 
Общността след пет месеца от 
датата на уведомлението в 
съответствие с параграф 1.
5. Комисията публикува списък на 
традиционните храни от трети 
страни, които могат да бъдат 
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пуснати на пазара на Общността, в 
съответствие с параграф 4 в отделен 
раздел на интернет страницата на 
Комисията. 
6. Подробни правила за прилагането 
на този член, които са предназначени 
да изменят несъществени елементи 
от настоящия регламент, inter alia 
чрез неговото допълване, могат да 
бъдат приети в съответствие с 
регулаторната процедура с контрол, 
упомената в член 14, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. 

Изменение 38
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 8  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Подробни правила за прилагането на 
този член, които са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящия регламент, inter alia чрез 
неговото допълване, могат да бъдат 
приети в съответствие с 
регулаторната процедура с контрол, 
упомената в член 14, параграф 3.

6. Подробни правила за прилагането на 
този член, които са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящия регламент, inter alia чрез 
неговото допълване,  се приемат най-
късно 6 месеца след публикуване на 
регламента  в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
упомената в член 14, параграф 3.

Or. de
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Обосновка

Um einen umfassenden Verbraucherschutz zu gewährleisten, müssen die 
Durchführungsvorschriften für das vereinfachte Zulassungsverfahren für herkömmliche 
(traditionelle) Lebensmittel aus Drittländern schnellstmöglich nach Inkrafttreten der 
Verordnung festgelegt werden.

Изменение 39
Niels Busk

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Становище на Европейската група по 
етика в науката и новите технологии
По целесъобразност, по въпроси от 
етически характер, свързани с 
науката и новите технологии от 
голямо етическо значение, 
Комисията, по собствена инициатива 
или по искане на държава-членка, 
може да проведе консултация с 
Европейската група по етика и нови 
технологии с цел получаване на 
нейното становище по въпроси от 
етически характер.
Комисията оповестява публично това 
становище, включително чрез 
публикуването му на специална 
страница от нейния интернет сайт.

Or. en

Обосновка

In justified cases (such as the use of nanotechnologies or cloning techniques)) it is 
appropriate that ethical issues should have to be referred to the European Group on Ethics in 
Science and New Technologies for consultation. This consultation process can be launched by 
the Commission itself or by the Member State. In the interest of transparency and involvement 
of experts as well as the general public the opinion must be published on the Internet.



AM\730935BG.doc 25/27 PE409.412v01-00

BG

Изменение 40
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА ІІа

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА 
ЕТИКЕТИРАНЕ

Член 11a

Етикетиране на храни от 
животински произход, които са 

произведени с помощта на генетично 
модифицирани организми

Ако даден продукт е произведен от 
животни, които са хранени с 
генетично модифицирани фуражи, 
думите "произведен от животни, 
които са хранени с генетично 
модифицирани фуражи"се изписват 
върху опаковката до съставката в 
предвидения съгласно член 6 на 
Директива 2000/13/ЕО списък на 
съставките; при продукти, които не 
са опаковани предварително, тези 
думи се изписват върху или в близост 
до изложения продукт. 

Or. de

Обосновка

Erwägung 16 der Verordnung 1829/2003 wird so interpretiert, dass Lebensmittel, die aus mit 
GVO gefütterten Tieren hergestellt wurden, nicht unter den Geltungsbereich der Verordnung 
fallen. Da die Kennzeichnungsvorschriften nicht im Rahmen der Verordnung 1829/2003 
geregelt werden, sollten sie im Rahmen dieser Verordnung festgelegt werden.
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Изменение 41
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 19 a (нов)
Директива 98/58/ЕО
Приложение – параграф 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a

Изменение на Директива 98/58/EО на 
Съвета

В приложението към Директива 
98/58/EО на Съвета параграф 20 се 
изменя както следва:

20. Не трябва да бъдат 
практикувани естествено или 
изкуствено развъждане или 
процедури по развъждане, които 
предизвикат или за които 
съществува вероятност да 
предизвикат страдание или 
нараняване на което и да е от 
съответните животни.
Настоящата разпоредба не 
възпрепятства използването на 
определени процедури, за които е 
вероятно да предизвикат минимално 
или моментно страдание или 
нараняване, или които биха могли да 
доведат до необходимост от 
интервенции, които обаче не биха 
предизвикали трайно нараняване, в 
случай че тези процедури са 
разрешени по силата на националните 
разпоредби. Не се клонират животни 
с цел развъждане или производство на 
храна.

Or. en
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Обосновка

As cloning leads to serious health and welfare problems for cloned animals and their 
surrogate mothers, animals should not be cloned either to be used for breeding or the supply 
of meat or dairy products.


	730935bg.doc

