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Изменение 126
Theodoros Skylakakis

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 2

Обща позиция на Съвета Изменение

(2) При осъществяването на политиките 
на Съюза следва да се осигури висока 
степен на защита на човешкото здраве. 
Където е целесъобразно следва да се 
обърне необходимото внимание на 
опазването на околната среда и на 
хуманното отношение към животните.

(2) При осъществяването на политиките 
на Съюза следва да се осигури висока 
степен на защита на човешкото здраве. 
Където е целесъобразно следва да се 
обърне необходимото внимание на 
опазването на околната среда и на 
хуманното отношение към животните, 
като се отчете предполагаемата им 
способност да мислят и чувстват.

Or. en

Обосновка

Равнището на предполагаемата способност на животните да мислят и чувстват се 
различава в зависимост от конкретния вид и това следва да бъде отчетено, където е 
целесъобразно.

Изменение 127
Elena Oana Antonescu

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 6

Позиция на Съвета Изменение

(6) Следва също да се поясни, че дадена 
храна трябва да се счита за нова, когато 
за тази храна се прилага производствена 
технология, която не е използвана преди 
това за производство на храни в Съюза. 
По-специално, нововъзникващите 
технологии в отглеждането и в 
процесите за производство на храни, 
които оказват влияние върху храните и 
поради това биха могли да имат 
въздействие върху безопасността на 

(6) Следва също да се поясни, че дадена 
храна трябва да се счита за нова, когато 
за тази храна се прилага производствена 
технология, която не е използвана преди 
това за храни, произвеждани с цел да 
бъдат пуснати на пазара и 
консумирани  в Съюза. По-специално, 
нововъзникващите технологии в 
отглеждането и в процесите за
производство на храни, които оказват 
влияние върху храните и поради това 
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храните, следва да бъдат обхванати от 
настоящия регламент. Поради това в 
обхвата на понятието „нови храни“ 
следва да бъдат включени храните, 
получени от животни, произведени чрез 
нетрадиционни способи за отглеждане, 
и от потомството на такива животни; 
храните, получени от растения, 
произведени чрез нетрадиционни 
способи за отглеждане; храните, 
произведени чрез нови производствени 
процеси, които биха могли да имат 
въздействие върху храните; както и 
храните, съдържащи или съставени от 
специално създадени наноматериали. 
Храните, получени от нови растителни 
видове, и животинските породи, 
произведени чрез традиционни способи 
за отглеждане, не следва да се считат за 
нови храни. Освен това следва да се 
поясни, че храни от трети държави, 
които са нови за Съюза, могат да се 
считат за традиционни само когато са 
получени чрез първично производство 
по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо дали са 
преработени или непреработени 
(например плодове, конфитюр, плодов 
сок). Получените по този начин храни 
обаче не следва да включват нито храни, 
получени от животни или растения, 
върху които са били приложени 
нетрадиционни способи за отглеждане 
или храни, получени от потомството на 
такива животни, нито храни, за които е 
бил приложен нов производствен 
процес.

биха могли да имат въздействие върху 
безопасността на храните, следва да 
бъдат обхванати от настоящия 
регламент. Поради това в обхвата на 
понятието „нови храни“ следва да бъдат 
включени храните, получени от 
животни, произведени чрез 
нетрадиционни способи за отглеждане, 
и от потомството на такива животни; 
храните, получени от растения, 
произведени чрез нетрадиционни 
способи за отглеждане; храните, 
произведени чрез нови производствени 
процеси, които биха могли да имат 
въздействие върху храните; както и 
храните, съдържащи или съставени от 
специално създадени наноматериали. 
Храните, получени от нови растителни 
видове, и животинските породи, 
произведени чрез традиционни способи 
за отглеждане, не следва да се считат за 
нови храни. Освен това следва да се 
поясни, че храни от трети държави, 
които са нови за Съюза, могат да се 
считат за традиционни само когато са 
получени чрез първично производство 
по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо дали са 
преработени или непреработени 
(например плодове, конфитюр, плодов 
сок). Получените по този начин храни 
обаче не следва да включват нито храни, 
получени от животни или растения, 
върху които са били приложени 
нетрадиционни способи за отглеждане 
или храни, получени от потомството на 
такива животни, нито храни, за които е 
бил приложен нов производствен 
процес.

Or. ro

Обосновка

Посоченият инструмент се отнася до регламента за пускането на нови хранителни 
продукти на вътрешния пазар, независимо дали са произведени в ЕС, или при 
определени условия, в трети държави. Регламентът не обхваща хранителни 
продукти, произведени за пазара на трети държави. 
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Изменение 128
Oreste Rossi

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(18а) С цел да се избегнат опитите 
върху животни, опитите върху 
гръбначни животни за целите на 
настоящия регламент следва да 
бъдат използвани само като последна 
възможност. Настоящият 
регламент следва да гарантира, че 
опитите върху гръбначни животни са 
намалени до минимум, като се обърне 
специално внимание на двойните 
изпитвания, и да насърчава 
използването на методи за 
изпитване, които не се извършват 
върху животни, както и 
интелигентни стратегии за 
изпитване. 
Освен това вече наличните 
резултати от опити върху гръбначни 
животни следва да бъдат споделени в 
процеса на разработването на нови 
храни. Съгласно Директива на Съвета 
86/609/EИО от 24 ноември 1986 г. за 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки 
относно защитата на животните, 
използвани за опитни и други научни 
цели1, опитите върху гръбначни
животни също трябва да бъдат 
заменени, ограничени или по-тясно 
определени. 
Прилагането на настоящия 
регламент следва, където е възможно, 
да се основава на използването на 
подходящи алтернативни методи за 
изпитване. Най-късно до седем години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията следва да 
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преразгледа правилата за защита на 
данните от опитите върху гръбначни 
животни и, където е необходимо, да 
измени тези правила. 
1 OВ L 358, 18.12. 1986 г., стp. 1.

Or. it

Обосновка

Избягването на двойните изпитвания би означавало, например, че вече не би било 
възможно да се предизвика повторната поява на тумори в животно, което ще доведе 
до невъзможност да се установи евентуалното въздействие върху здравето при 
втория или третия цикъл от терапията. Следва да се обърне внимание, че туморите 
се появяват отново при поне 30% от оперираните от тумор или саркома. Ако не се 
разрешат тези изпитвания върху животни, това би означавало те директно да се 
прилагат на пациентите.

Изменение 129
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 19 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(19а) Част от оценката на риска по 
време на процедурата за разрешаване 
трябва да бъдат етичните и 
екологичните аспекти. Оценката на 
тези аспекти следва да бъде 
извършвана съответно от 
Европейската група за етика в 
науката и новите технологии и 
Европейската агенция за околна
среда.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение частично пресъздава изменение 23 от първото четене на ЕП.
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Изменение 130
Oreste Rossi

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 22

Позиция на Съвета Изменение

(22) Ако традиционни храни от 
трети държави са включени в 
списъка на традиционните храни от 
трети държави, тяхното пускане на 
пазара в рамките на Съюза следва да 
бъде разрешено при условия, 
отговарящи на тези, за които е 
установена история на безопасна 
употреба като храна. Във връзка с 
оценката за безопасността и 
управлението на традиционни храни от 
трети държави, следва да се вземе 
предвид историята им на безопасна 
употреба като храна в държавата на 
произход. Историята на безопасна 
употреба като храна не следва да 
включва видовете нехранителна 
употреба или употребите, които не 
са свързани с обичайния хранителен 
режим.

(22) Във връзка с оценката за 
безопасността и управлението на 
традиционни храни от трети държави, 
следва да се вземат предвид 
действащите в ЕС правила.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се избегне вноса и пускането на пазара на продукти, които не са 
съобразени с разпоредбите на ЕС или чиито съставки произлизат изцяло или частично 
от застрашени от изчезване животински или растителни видове. 

Изменение 131
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 34

Позиция на Съвета Изменение

(34) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящия 

заличава се
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регламент, следва да бъдат приети в 
съответствие с членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 
28 юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията1.
OВ L 184, 17.07.1999 г., стр. 23.

Or. en

Изменение 132
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 35

Позиция на Съвета Изменение

(35) По-специално на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за разясняване на някои 
определения, за да се осигури 
хармонизирано прилагане на тези 
разпоредби от държавите-членки на 
базата на съответни критерии, 
включително определението за 
специално създадени наноматериали, 
като се отчита техническото и 
научното развитие и 
нетрадиционните техники за 
отглеждане на животни, 
включително техниките, използвани 
за безполово размножаване на 
генетично идентични животни, 
които не са били използвани за 
производство на храни в рамките на 
Съюза преди 15 май 1997 г. На 
Комисията също така следва да 
бъдат предоставени правомощия да 
приема подходящи преходни мерки и 
да актуализира списъка на 
традиционните храни от трети 
държави и списъка на Съюза.

заличава се

Or. en
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Изменение 133
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Съображение 36

Позиция на Съвета Изменение

(36) Освен това на Комисията следва да 
бъдат предоставени правомощия да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на критериите, в 
съответствие с които може да се счита, 
че дадена храна е била използвана за 
консумация от човека в значителна 
степен в рамките на Съюза преди 15 май 
1997 г. От особено значение е 
Комисията да се консултира с 
експерти по време на подготвителния 
етап в съответствие с ангажимента, 
поет от Комисията в Съобщението 
от 9 декември 2009 г. относно 
прилагането на член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.

(36) На Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на критериите, в 
съответствие с които може да се счита, 
че дадена храна е била използвана за 
консумация от човека в значителна 
степен в рамките на Съюза преди 15 май 
1997 г., с цел да се определи дали даден 
вид храна попада в обхвата на 
настоящия регламент, следва да се 
приспособи и адаптира към 
техническия и научен прогрес 
определението за специално създадени 
наноматериали и да се приведе в 
съответствие с определения, приети 
на по-късен етап на международно 
равнище, както и с правила относно 
начина на действие в случаи, при 
които Комисията не разполага с 
информация относно храна, 
използвана за консумация от човека 
преди 15 май 1997 г., както и относно 
реда и условията на прилагане на член 
4, параграф 1 и актуализирания 
списък на Съюза.    От особено 
значение е Комисията да извърши 
необходимите консултации по време 
на предварителната работа, 
включително на експертно равнище. 

Or. en
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Изменение 134
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

(2б) При необходимост и при 
отчитане на определения в 
настоящия член обхват, Комисията 
може да определи чрез делегирани 
актове в съответствие с член 21 и 
при спазване на условията на членове 
22 и 23, дали даден вид храна попада в 
обхвата на настоящия регламент. 
Когато е възможно дадена нова храна 
да окаже въздействие върху човешкия 
организъм, сравнимо с въздействието 
на лекарствен продукт, Комисията 
може да поиска становище от 
Европейската агенция по 
лекарствата (EMEA) дали тази храна 
попада в обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 на Европейския парламент 
и Съвета от 31 март 2004 г. за 
установяване на процедури на 
Общността за разрешаване и 
контрол на лекарствени продукти за 
хуманна и ветеринарна употреба и за 
създаване на Европейска агенция по 
лекарствата1, и следователно не 
попада в обхвата на настоящия 
регламент.   
1 OВ L 136, 30.04.2004 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

ЕП първо четене изменение 91.
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Изменение 135
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 3 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Комисията може да приеме 
допълнителни критерии за 
изясняване на определенията в 
буква а), подточки i)—iv) и в букви в), 
г) и д) от параграф 2 на настоящия 
член, в съответствие с процедурата 
по регулиране, посочена в член 19, 
параграф 2.

3. С оглед на различните определения 
за наноматериали, публикувани от 
различни организации на 
международно равнище и 
постоянните технически и научни 
новости в областта на 
нанотехнологиите, Комисията 
приспособява и адаптира буква в от 
параграф 2 на настоящия член към 
техническия и научен напредък и в 
съответствие с определенията, 
одобрени впоследствие на 
международно равнище чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 21 и при спазване на условията 
на членове 22 и 23.   

Or. en

Обосновка

ЕП първо четене изменения 92 и 35.

Изменение 136
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 4 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. При необходимост компетентният 
орган може да се консултира с други 
компетентни органи и с Комисията 
относно степента, до която дадена 
храна е била използвана за консумация 
от човека в рамките на Съюза преди 
15 май 1997 г. Отговорите от такива 
консултации също се предават на 

3. За да се гарантира 
изчерпателността на информацията 
относно класифицирането на нови 
храни, не по-късно от ...* Комисията 
приема правила относно начина на 
действие при случаи, при които 
Комисията няма информация 
относно употребата на храна за 
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Комисията. Комисията обобщава 
получените отговори и предоставя 
резултата от консултацията на 
всички компетентни органи.

консумация от хора преди 15 май 1997 
г. чрез делегирани актове в 
съответствие с член 21 и при 
спазване на условията на членове 22 и 
23.
*Шест месеца след датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

ЕП първо четене изменение 40.

Изменение 137
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 4 - параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Комисията може да приеме мерки за 
прилагане на параграф 3 от 
настоящия член в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена 
член 19, параграф 2.

4. Комисията може да приеме подробни 
правила за прилагане на параграф 1, 
по-конкретно по отношение на вида 
информация, която следва да бъде 
събирана от държавите-членки и/или 
бизнес-операторите в областта на 
храните, чрез делегирани актове в 
съответствие с член 21 и при 
спазване на условията на членове 22 и 
23. 

Or. en

Обосновка

Член 4, параграф 2 от документа на Комисията.
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Изменение 138
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 8 – буква в а) (нова)

Позиция на Съвета Изменение

ва) становището на Европейската 
агенция за околна среда, което се 
публикува не по-късно от деня на 
публикуването на оценката на 
Европейския орган за безопасност на 
храните (ЕОБХ), по въпроса до каква 
степен производственият процес и 
нормалната консумация се отразяват 
неблагоприятно на околната среда, се 
взема предвид при управлението на 
риска;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение частично пресъздава изменение 47 от първото четене на ЕП.

Изменение 139
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 8 – буква в б (нова)

Позиция на Съвета Изменение

вб) становището на Европейската 
група за етика в науката и новите 
технологии, което се публикува не по-
късно от деня на публикуването на 
оценката на ЕОБХ, по въпроса до 
каква степен съществуват етични 
съображения, се взема предвид при 
управлението на риска;

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение частично пресъздава изменение 48 от първото четене на ЕП.

Изменение 140
Daciana Octavia Sârbu

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 8 – буква в в (нова)

Позиция на Съвета Изменение

вв) не произлизат от клонирани 
животни или тяхното потомство.  

Or. en

Обосновка

Докладът на Парламента от първо четене изрично подкрепи бъдещо 
законодателство, забраняващо пускането на пазара на ЕС на посочените храни. 
Настоящето изменение ще гарантира, че тези храни няма да бъдат пуснати на 
пазара преди да се приеме необходимото законодателство.

Изменение 141
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 8 - параграф 1 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Храни, при които е приложен 
производствен процес, който изисква 
специални методи за оценка на риска 
(например, храни, съдържащи 
специално създадени наноматериали) 
могат да се включат в списък на 
Съюза, при условие, че са достъпни 
подходящи методи за оценка на риска, 
които EFSA счете за подходящи за 
оценка на сигурността при 
употребата на съответната храна. 

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение частично пресъздава изменение 50 от първото четене на ЕП.

Изменение 142
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 9 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Списъкът на Съюза се актуализира
в съответствие с процедурата, 
установена в Регламент (ЕО) 
№ 1331/2008 и, когато е приложимо, в 
съответствие с член 16 от 
настоящия регламент.

1. Комисията актуализира списъка на 
Съюза, наред с другото при случаи на 
защита на данните, посочени в член 
16, в съответствие с процедурата, 
установена в Регламент (ЕО) 
№ 1331/2008.  В отклонение от 
параграфи 4 до 6 на член 7 от 
Регламент 1331/2008/ЕО, чрез който 
се актуализира списъка на Съюза, се 
приема чрез делегирани актове в 
съответствие с член 21 и при 
спазване на условията на членове 22 и 
23.   Комисията публикува списъка на 
Съюза на определена за целта  
страница на своя уебсайт.

Or. en

Обосновка

Член 7, параграф 4 от документа на Комисията.

Изменение 143
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 9 - параграф 2 ж (нов)

Позиция на Съвета Изменение

2ж. Преди изтичането на срока по 
член 16, параграф 1, списъкът на 
Общността се актуализира в 
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съответствие с параграф 1 от 
настоящия член, така, че ако 
разрешената храна все още отговаря 
на условията, установени в 
настоящия регламент, специфичните 
данни, посочени в параграф 2, буква 
ж) от настоящия член, да не се 
включват повече.

Or. en

Обосновка

Член 7, параграф 4 от документа на Комисията.

Изменение 144
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 9 – параграф 2 з (нов)

Позиция на Съвета Изменение

2з. За целите на актуализиране на 
списъка на Съюза чрез вписване на 
нова храна, когато новата храна не се 
състои от и не съдържа храна, 
подлежаща на защита на данните 
съгласно член 16, и:
а) новата храна е равностойна на 
съществуващи храни по отношение 
на своя състав, метаболизъм и 
равнище на нежелани вещества,
или
б) новата храна се състои или 
съдържа храна, одобрена преди това 
за употреба като храна в Съюза, и 
когато не се очаква новата 
предвидена употреба да увеличи 
значително приема от страна на 
потребителите, включително такива 
от уязвимите групи,
тогава процедурата по уведомяване, 
посочена в член 11 от настоящия 
регламент, се прилага mutatis mutandis 
в отклонение от параграф 1 на 
настоящия член. 
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Or. en

Обосновка

ЕП първо четене изменение 86.

Изменение 145
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 11 – параграфи 6 и 7

Позиция на Съвета Изменение

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

6. За да се гарантира гладкото 
протичане на процедурата по 
нотификация, предвидена в 
настоящия член, преди ....*
Комисията приема подробни правила 
относно прилагането на настоящия 
член, чрез делегирани актове в 
съответствие с член 21 и при 
спазване на условията на членове 22 и 
23.

7. До …* Комисията приема подробни 
правила за прилагането на 
настоящия член в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 19, параграф 2.
*ОВ: моля посочете дата: 2 години след 
влизането в сила на настоящия регламент.

*Шест месеца след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 146
Elena Oana Antonescu

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 14 – параграф 2 – встъпителна част

Позиция на Съвета Изменение

(2) Производителят незабавно 
уведомява Комисията за:

(2) Производителят или органът
незабавно уведомява Комисията за: 

Or. ro
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Обосновка

Задължителното съобщаване на допълнителна информация, която може да има 
отношение към определянето на това дали дадена храна е безопасна за употреба не 
може да зависи единствено от заинтересованите лица, в конкретния случай от  
производителя, тъй като не е в интерес на производителя да предоставя посочената 
информация, в резултат на което дадена нова храна може да не бъде включена в 
списъка на ЕС.  Следователно регламентът следва да предвижда алтернативен 
канал, чрез който да могат да се съобщават на Комисията нови научни или 
технически данни, свързани с нова храна, когато производителят не направи това. 

Изменение 147
Elena Oana Antonescu

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 17 – буква а)

Позиция на Съвета Изменение

а) списъка на Съюза, посочен в член 7, 
параграф 1, и списъка на традиционните 
храни от трети държави, посочен в 
член 7, параграф 2, като това се прави на 
отделна, определена за целта страница 
на уебсайта на Комисията;

а) списъка на Съюза, посочен в член 7, 
параграф 1, и списъка на традиционните 
храни от трети държави, посочен в 
член 7, параграф 2, като това се прави на 
отделна, определена за целта страница 
на уебсайта на Комисията, на всички 
официални езици на ЕС;

Or. ro

Изменение 148
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 21

Позиция на Съвета Изменение

1. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в 
член 20, се предоставят на Комисията за 
срок от пет години след влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегираните правомощия най-късно 

1. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в член 2 
(2б), член 3, параграф 3, член 4, 
параграф 3, член 4, параграф 4, член 9, 
параграф 1, член 11, параграф 6 и член 
20, се предоставят на Комисията за срок 
от пет години след влизането в сила на 
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шест месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се подновява автоматично 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не го оттеглят в съответствие с 
член 22. 

настоящия регламент. Комисията 
изготвя доклад относно делегираните 
правомощия най-късно шест месеца 
преди изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
подновява автоматично за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или Съветът не 
го оттеглят в съответствие с член 22. 

2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета за него.

2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета за него.

3. Правомощията да приема делегирани 
актове се предоставят на Комисията при 
условията, предвидени в членове 22 и 
23.

3. Правомощията да приема делегирани 
актове се предоставят на Комисията при 
условията, предвидени в членове 22 и 
23.

Or. en

Изменение 149
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 22

Позиция на Съвета Изменение

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 20, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2 (2б), член 3, 
параграф 3, член 4, параграф 3, член 4, 
параграф 4, член 9, параграф 1, член 
11, параграф 6 и член 20, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.

2. Институцията, започнала вътрешна 
процедура за вземане на решение дали 
да оттегли делегирането на правомощие, 
информира другата институция и 
Комисията най-късно един месец преди 
да вземе окончателно решение, като 
посочва делегираните правомощия, 
които може да бъдат оттеглени, както и 
причините за оттеглянето.

2. Институцията, започнала вътрешна 
процедура за вземане на решение дали 
да оттегли делегирането на правомощие, 
има задължение да информира другата 
институция и Комисията в разумен срок 
преди да вземе окончателно решение, 
като посочва делегираните правомощия, 
които може да бъдат оттеглени, както и 
евентуалните причини за оттеглянето.

3. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 

3. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
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правомощията, посочени в същото 
решение. То поражда действие 
незабавно или на по-късна дата, 
посочена в него. Решението за оттегляне 
не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила. То се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

правомощията, посочени в същото 
решение. То поражда действие 
незабавно или на по-късна дата, 
посочена в него. Решението за оттегляне 
не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила. То се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 150
Kartika Tamara Liotard

Обща позиция на Съвета – акт за изменение
Член 23

Позиция на Съвета Изменение

1. Европейският парламент или Съветът 
могат да възразят срещу делегирания
акт в срок от три месеца от датата на 
нотификацията.

1. Европейският парламент или Съветът 
могат да възразят срещу даден 
делегиран акт в срок от два месеца от 
датата на нотификацията.
По инициатива на Европейския 
парламент или на  Съвета 
посоченият срок се продължава с два 
месеца. 

2. Ако към момента на изтичането на 
този срок нито Европейският 
парламент, нито Съветът са възразили 
по делегирания акт или ако преди тази 
дата и Европейският парламент, и 
Съветът са информирали Комисията, 
че са решили да не правят 
възражения, делегираният акт влиза в 
сила на датата, предвидена в него.

2. Ако към момента на изтичането на 
този срок нито Европейският 
парламент, нито Съветът са възразили 
по делегирания акт, той се публикува в 
Официалния вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
предвидена в него.

Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официалния вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на този срок, ако  
както Европейският парламент, 
така и Съветът са информирали 
Комисията за намерението си да не 
представят възражения.  

3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегирания 

3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу даден 
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акт, той не влиза в сила. Институцията, 
която възразява срещу делегирания акт, 
посочва причините за това.

делегиран акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която възразява срещу 
делегирания акт, посочва причините за 
това.

Or. en


