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Изменение 94
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Позоваване 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид позициите на 
Съвета и на Европейския парламент 
на 29 март 2011 г., когато не беше 
постигнато съгласие относно новите 
храни,

Or. en

Изменение 95
Жан-Франсоа Жалк, Мирей Д'Орнано, Силви Годен

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Свободното движение на безопасни 
и здравословни храни е съществен 
аспект на вътрешния пазар и допринася 
значително за здравето и 
благосъстоянието на гражданите, 
както и за техните социални и 
икономически интереси. Различията 
между националните законодателни 
разпоредби относно оценката на 
безопасността и разрешаването на 
нови храни биха могли да бъдат 
пречка за свободното движение на 
тези храни, създавайки по този начин 
условия за нелоялна конкуренция.

(1) Свободното движение на храни не 
следва да има предварителна 
легитимност и изграждането на 
вътрешния пазар следва да бъде 
наложително подчинено на 
общественото здраве, което всяка 
държава е свободна да определи.

Or. fr
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Обосновка

Сред основните европейски ценности е да се отстояват интересите на гражданите и 
принципа на субсидиарност относно създаването на интегриран и 
конкурентоспособен пазар.

Изменение 96
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В процеса на изпълнение на 
политиките на Съюза в областта на 
храните следва да бъде осигурено 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и на интересите на 
потребителите, както и ефективно 
функциониране на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира 
нужната прозрачност.

(2) В процеса на изпълнение на 
политиките на Съюза в областта на 
храните следва да бъде осигурено 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и на интересите на 
потребителите, на околната среда и на 
хуманното отношение към 
животните, както и ефективно 
функциониране на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира 
нужната прозрачност. Освен това по 
всяко време следва да се прилага 
принципът на предохранителните 
мерки, установен 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[1].

Or. en

([1]           ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.)



AM\1037316BG.doc 5/83 PE539.826v01-00

BG

Обосновка

Целесъобразно е да се въведат отново тези изменения, които бяха включени в 
позицията на Европейския парламент на второ четене от 2010 г.

Изменение 97
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В процеса на изпълнение на 
политиките на Съюза в областта на 
храните следва да бъде осигурено 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и на интересите на 
потребителите, както и ефективно 
функциониране на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира 
нужната прозрачност.

(2) В процеса на изпълнение на 
политиките на Съюза в областта на 
храните следва да бъде осигурено 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и на интересите на
потребителите, на околната среда и на 
хуманното отношение към 
животните, както и ефективно 
функциониране на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира 
нужната прозрачност. Освен това по 
всяко време следва да се прилага 
принципът на предохранителните 
мерки, установен 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 храните1a.

____________
1a OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Въвеждане отново на изменението, включено в позицията на Европейския парламент 
на второ четене от 2010 г.



PE539.826v01-00 6/83 AM\1037316BG.doc

BG

Изменение 98
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В процеса на изпълнение на 
политиките на Съюза в областта на 
храните следва да бъде осигурено 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и на интересите на 
потребителите, както и ефективно 
функциониране на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира 
нужната прозрачност.

(2) В процеса на изпълнение на 
политиките на Съюза в областта на 
храните е необходимо да бъде 
осигурено високо ниво на защита на 
човешкото здраве, въз основа на 
принципа на предохранителните 
мерки, и на интересите на 
потребителите, както и ефективно 
функциониране на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира 
нужната прозрачност.

Or. en

Изменение 99
Силви Годен, Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Правилата на Съюза относно новите 
храни бяха установени с Регламент (ЕО) 
№ 258/97 на Европейския парламент и 
на Съвета8 и с Регламент (ЕО) 
№ 1852/2001 на Комисията9. Тези 
правила трябва да бъдат актуализирани, 
за да се опростят съществуващите 
процедури за разрешаване и се вземат 
предвид най-новите моменти в 
развитието на правото на Съюза. С 
оглед на това да се внесе повече яснота 
в законодателството на Съюза, 
Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент 
(ЕО) № 1852/2001 следва да бъдат 

(3) Правилата на Съюза относно новите 
храни бяха установени с Регламент (ЕО) 
№ 258/97 на Европейския парламент и 
на Съвета8 и с Регламент (ЕО) 
№ 1852/2001 на Комисията9. Тези 
правила трябва да бъдат актуализирани, 
за да се опростят съществуващите 
процедури за разрешаване, като 
същевременно се подобрява 
безопасността на потребителите, и 
като се вземат предвид най-новите 
моменти в развитието на правото на 
Съюза. С оглед на това да се внесе 
повече яснота в законодателството на 
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отменени, а Регламент (ЕО) № 258/97 
следва да бъде заменен с настоящия 
регламент.

Съюза, Регламент (ЕО) № 258/97 и 
Регламент (ЕО) № 1852/2001 следва да 
бъдат отменени, а Регламент (ЕО) 
№ 258/97 следва да бъде заменен с 
настоящия регламент.

__________________ __________________
8 Регламент (ЕО) № 258/97 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 януари 1997 г. относно нови храни и 
нови хранителни съставки (OВ L 43,
14.2.1997 г., стр. 1).

8 Регламент (ЕО) № 258/97 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 януари 1997 г. относно нови храни и 
нови хранителни съставки (OВ L 43, 
14.2.1997 г., стр. 1).

9 Регламент (ЕО) № 1852/2001 на 
Комисията от 20 септември 2001 г. за
определяне на подробни правила за 
публичното оповестяване на определена 
информация и за защита на 
предоставената информация съгласно 
Регламент (ЕО) № 258/97 на 
Европейския парламент и на Съвета (OВ 
L 253, 21.9.2001 г., стр. 17).

9 Регламент (ЕО) № 1852/2001 на 
Комисията от 20 септември 2001 г. за 
определяне на подробни правила за 
публичното оповестяване на определена 
информация и за защита на 
предоставената информация съгласно 
Регламент (ЕО) № 258/97 на 
Европейския парламент и на Съвета (OВ 
L 253, 21.9.2001 г., стр. 17).

Or. fr

Изменение 100
Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Храните, които са предназначени да 
бъдат използвани за технологични цели, 
и генетично модифицираните храни не 
следва да бъдат включени в приложното 
поле на настоящия регламент, тъй като 
вече са обхванати от други правила на 
Съюза. Поради това генетично 
модифицираните храни, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1829/2003 
на Европейския парламент и на 
Съвета10, ензимите, попадащи в обхвата 
на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета11, 
храните, използвани единствено като 

(4) Храните, които са предназначени да 
бъдат използвани за технологични цели, 
и генетично модифицираните храни не 
трябва да бъдат включени в 
приложното поле на настоящия 
регламент, тъй като вече са обхванати 
от други правила на Съюза. Поради това 
генетично модифицираните храни, 
попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета10, ензимите, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1332/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета11, храните, използвани 



PE539.826v01-00 8/83 AM\1037316BG.doc

BG

добавки, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета12, 
ароматизантите, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1334/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета13 и 
екстракционните разтворители, 
попадащи в обхвата на 
Директива 2009/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета14, следва да 
бъдат изключени от приложното поле на 
настоящия регламент.

единствено като добавки, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1333/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета12, ароматизантите, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1334/2008 
на Европейския парламент и на Съвета13

и екстракционните разтворители, 
попадащи в обхвата на 
Директива 2009/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета14, следва да 
бъдат изключени от приложното поле на 
настоящия регламент.

__________________ __________________
10 Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския регламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно генетично 
модифицираните храни и фуражи 
(ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1).

10 Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския регламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно генетично 
модифицираните храни и фуражи 
(ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1).

11 Регламент (ЕО) № 1332/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно ензимите в 
храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7).

11 Регламент (ЕО) № 1332/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно ензимите в 
храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7).

12 Регламент (ЕО) № 1333/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно добавките в 
храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., 
стр. 16).

12 Регламент (ЕО) № 1333/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно добавките в 
храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., 
стр. 16).

13 Регламент (ЕО) № 1334/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
ароматизантите и определени 
хранителни съставки с ароматични 
свойства за влагане във или върху храни 
(ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34).

13 Регламент (ЕО) № 1334/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
ароматизантите и определени 
хранителни съставки с ароматични 
свойства за влагане във или върху храни 
(ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34).

14 Директива 2009/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
относно екстракционните разтворители, 
използвани в производството на храни и 
съставките на храни (преработена) 
(ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 3).

14 Директива 2009/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
относно екстракционните разтворители, 
използвани в производството на храни и 
съставките на храни (преработена) 
(ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 3).

Or. fr
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Изменение 101
Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Храните, които са предназначени да 
бъдат използвани за технологични цели, 
и генетично модифицираните храни не 
следва да бъдат включени в приложното 
поле на настоящия регламент, тъй като 
вече са обхванати от други правила на 
Съюза. Поради това генетично 
модифицираните храни, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1829/2003 
на Европейския парламент и на 
Съвета10, ензимите, попадащи в обхвата 
на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета11, 
храните, използвани единствено като 
добавки, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета12,

ароматизантите, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1334/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета13, и 
екстракционните разтворители, 
попадащи в обхвата на 
Директива 2009/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета14 следва да бъдат 
изключени от приложното поле на 
настоящия регламент.

(4) Храните, които са предназначени да 
бъдат използвани за технологични цели, 
и генетично модифицираните храни не 
следва да бъдат включени в приложното 
поле на настоящия регламент, тъй като 
вече са обхванати от други правила на 
Съюза. Поради това генетично 
модифицираните храни, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1829/2003 
на Европейския парламент и на Съвета10

и на Директива 2001/18/ЕО, ензимите, 
попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 1332/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета11, храните, използвани 
единствено като добавки, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1333/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета12, ароматизантите, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1334/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета13, и екстракционните 
разтворители, попадащи в обхвата на 
Директива 2009/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета14 следва да бъдат 
изключени от приложното поле на 
настоящия регламент.

__________________ __________________
10 Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския регламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно генетично 
модифицираните храни и фуражи 
(ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1).

10 Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския регламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно генетично 
модифицираните храни и фуражи 
(ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1).

11 Регламент (ЕО) № 1332/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно ензимите в 
храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7).

11 Регламент (ЕО) № 1332/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно ензимите в 
храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7).
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12 Регламент (ЕО) № 1333/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно добавките в 
храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., 
стр. 16).

12 Регламент (ЕО) № 1333/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно добавките в 
храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., 
стр. 16).

13 Регламент (ЕО) № 1334/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
ароматизантите и определени 
хранителни съставки с ароматични 
свойства за влагане във или върху храни 
(ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34).

13 Регламент (ЕО) № 1334/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
ароматизантите и определени 
хранителни съставки с ароматични 
свойства за влагане във или върху храни 
(ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34).

14 Директива 2009/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
относно екстракционните разтворители, 
използвани в производството на храни и 
съставките на храни (преработена) 
(ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 3).

14 Директива 2009/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
относно екстракционните разтворители, 
използвани в производството на храни и 
съставките на храни (преработена) 
(ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 3).

Or. it

Обосновка

ГМО се уреждат както от цитирания регламент, така и от Директива 18/2001.

Изменение 102
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществуващите категории нови 
храни, предвидени в член 1 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, следва да 
бъдат по-ясно формулирани и 
осъвременени чрез заменяне на 
съществуващите категории с 
позоваване на общото определение за 
храни, предвидено в член 2 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 

заличава се
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Европейския парламент и на 
Съвета15.

__________________
15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 103
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществуващите категории нови 
храни, предвидени в член 1 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, следва да 
бъдат по-ясно формулирани и 
осъвременени чрез заменяне на 
съществуващите категории с 
позоваване на общото определение за 
храни, предвидено в член 2 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета15.

(5) Съществуващите категории нови 
храни, предвидени в член 1 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, следва да 
бъдат по-ясно формулирани и 
осъвременени чрез допълване на 
категориите с включването на 
съответните нови категории и с 
позоваване на общото определение за 
храни, предвидено в член 2 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета15.

__________________ __________________
15 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 

15 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 
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безопасността на храните (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

безопасността на храните (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 104
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществуващите категории нови 
храни, предвидени в член 1 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, следва да 
бъдат по-ясно формулирани и 
осъвременени чрез заменяне на 
съществуващите категории с
позоваване на общото определение за 
храни, предвидено в член 2 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета15.

(5) Категориите нови храни, 
предвидени в член 1 от Регламент (ЕО) 
№ 258/97, следва да бъдат запазени и 
при необходимост осъвременени чрез 
добавяне на нови съответни категории 
и позоваване на общото определение за 
храни, предвидено в член 2 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета15.

__________________ __________________
15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 105
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществуващите категории нови 
храни, предвидени в член 1 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, следва да 
бъдат по-ясно формулирани и 
осъвременени чрез заменяне на 
съществуващите категории с
позоваване на общото определение за 
храни, предвидено в член 2 от
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета15.

(5) Категориите нови храни, изброени
в член 1 от Регламент (ЕО) № 258/97, 
следва да бъдат запазени и при 
необходимост осъвременени чрез 
добавяне на нови съответни категории 
и позоваване на общото определение за 
храни, предвидено в Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета15.

__________________ __________________
15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Изменено от съображения за съгласуваност.

Изменение 106
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществуващите категории нови 
храни, предвидени в член 1 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, следва да 
бъдат по-ясно формулирани и 
осъвременени чрез заменяне на 
съществуващите категории с 

(5) Съществуващите категории нови 
храни, изброени в член 1 от Регламент 
(ЕО) № 258/97, следва да бъдат по-ясно 
формулирани и осъвременени с 
позоваване на общото определение за 
храни, предвидено в член 2 от 
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позоваване на общото определение за 
храни, предвидено в член 2 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета15.

Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета15.
Преди датата на прилагане на този 
регламент, Комисията, след 
консултации със заинтересованите 
страни, следва да приеме насоки 
относно категориите нови храни, с 
които да се подпомагат заявителите 
и държавите членки при 
установяването дали дадена храна 
попада в обхвата на настоящия 
регламент и към коя категория нови 
храни следва да бъде причислена 
съответната храна.

__________________ __________________
15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 107
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществуващите категории нови 
храни, предвидени в член 1 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, следва да 
бъдат по-ясно формулирани и 
осъвременени чрез заменяне на 
съществуващите категории с позоваване 
на общото определение за храни, 
предвидено в член 2 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 на Европейския парламент 

(5) Съществуващите категории нови 
храни, изброени в член 1 от Регламент 
(ЕО) № 258/97, следва да бъдат по-ясно 
формулирани и осъвременени чрез 
заменяне на съществуващите категории 
с позоваване на общото определение за 
храни, предвидено в член 2 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета15. 
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и на Съвета15. Преди датата на прилагане на този 
регламент Комисията следва да 
приеме насоки, след консултации със 
заинтересованите страни, относно 
категориите нови храни, с които да 
се подпомагат заявителите и 
държавите членки при 
установяването дали дадена храна 
попада в обхвата на настоящия 
регламент и към коя категория нови 
храни следва да бъде причислена 
съответната храна.

__________________ __________________
15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 108
Силви Годен, Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществуващите категории нови
храни, предвидени в член 1 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, следва да 
бъдат по-ясно формулирани и 
осъвременени чрез заменяне на 
съществуващите категории с позоваване 
на общото определение за храни, 
предвидено в член 2 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета15.

(5) Съществуващите категории нови 
храни, предвидени в член 1 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, следва да 
бъдат по-ясно формулирани и 
осъвременени чрез заменяне на 
съществуващите категории с позоваване 
на общото определение за храни, 
предвидено в член 2 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета15. Категориите, които 
следва да бъдат определени, трябва да 
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вземат предвид възможностите за 
технологични иновации, за да се 
гарантира, че независимо от факта 
дали те са революционни 
нововъведения, следват същите 
процедури за получаване на 
разрешение.

__________________ __________________
15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

15 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 109
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Настоящият регламент следва 
да се прилага за храни и хранителни 
съставки, които попадат в следните 
категории: храни и хранителни 
съставки с нова или нарочно 
модифицирана първична молекулна 
структура; храни и хранителни 
съставки, състоящи се от или 
изолирани от микроорганизми, гъби 
или водорасли; храни и хранителни 
съставки, за които е бил приложен 
производствен процес, който 
понастоящем не се използва, когато 
този процес води до значителни 
промени в състава или структурата 
на храните или хранителните 
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съставки, които влияят върху 
хранителната им стойност, 
метаболизма или количеството на 
нежелани вещества. Списъкът следва 
да бъде отворен, за да се върви в крак с 
научно-техническия прогрес и с 
разработването на нови продукти. 
Ако се включват нови категории, те 
следва да бъдат добре определени, 
обосновани от гледна точка на 
безопасността и да е оценено 
въздействието им.

Or. en

Изменение 110
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се осигури приемственост с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 258/97, критерий за това дали дадена 
храна да се счита за нова следва да 
остане условието тя да не е била 
употребявана за консумация от човека в 
значителна степен в Съюза преди датата 
на влизане в сила на посочения 
регламент, а именно 15 май 1997 г. Под 
употреба в рамките на Съюза се разбира 
също така употреба в държавите членки 
независимо от датата на тяхното 
присъединяване към Европейския съюз.

(6) С цел да се осигури приемственост с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 258/97, критерий за това дали дадена 
храна да се счита за нова следва да 
остане условието тя да не е била 
употребявана за консумация от човека в 
значителна степен, тълкувано в смисъл 
да не е била налична в 
супермаркетите, общите хранителни 
обекти или аптеките, в Съюза преди 
датата на влизане в сила на посочения 
регламент, а именно 15 май 1997 г. Под 
употреба в рамките на Съюза се разбира 
също така употреба в държавите членки 
независимо от датата на тяхното 
присъединяване към Европейския съюз.

Or. en

Изменение 111
Мишел Ривази, Жозе Бове, Юнус Омаржи
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху 
храните, а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това 
следва също така да се поясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова 
храна, когато по отношение на тази 
храна се прилага производствен процес, 
който не е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза, или 
когато храните съдържат или се 
състоят от специално създадени 
наноматериали, в съответствие с 
определението в член 2, параграф 2, 
буква у) от Регламент (ЕС) № 
1169/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета16.

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
оказват влияние върху храните, а по 
този начин — и върху безопасността на 
храните, върху здравето на 
потребителите и върху околната 
среда. Поради това следва също така да 
се поясни, че дадена храна следва да се 
счита за нова храна, когато по 
отношение на тази храна се прилага 
производствен процес, който не е бил 
използван преди това за производство 
на храни в Съюза.

__________________
16 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО 
на Комисията, Директива 90/496/ЕИО 
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на 
Комисията, Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) № 
608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).

Or. fr
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Изменение 112
Елизабета Гардини

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху храните, 
а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това 
следва също така да се поясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова 
храна, когато по отношение на тази 
храна се прилага производствен процес, 
който не е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза, или 
когато храните съдържат или се състоят 
от специално създадени наноматериали, 
в съответствие с определението в 
член 2, параграф 2, буква у) от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на
Европейския парламент и на Съвета16.

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху храните, 
а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това
настоящият регламент следва 
допълнително да уточни, че дадена 
храна следва да се счита за нова храна, 
когато по отношение на тази храна се 
прилага производствен процес, който не 
е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза и който 
се отразява в структурни, съставни и 
хранителни различия на крайния 
продукт, или когато храните съдържат 
или се състоят от специално създадени 
наноматериали, в съответствие с 
определението в член 2, параграф 2, 
буква у) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 
на Съвета16.

__________________ __________________
16 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. за предоставянето 
на информация за храните на 
потребителите, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) 
№ 1925/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на 
Директива 87/250/ЕИО на Комисията, 
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, 
Директива 1999/10/ЕО на Комисията, 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).

16 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. за предоставянето 
на информация за храните на 
потребителите, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) 
№ 1925/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на 
Директива 87/250/ЕИО на Комисията, 
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, 
Директива 1999/10/ЕО на Комисията, 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).
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Or. it

Обосновка

По наше мнение следва да се уточни по-добре, че нова храна не се получава само в 
следствие на нови производствени процеси или на мащабната скала „нано“, а по-
точно поради структурните, съставните и хранителните различия на крайния 
продукт, както всъщност е видно от формулировките на проекта за регламент в 
други негови части.

Изменение 113
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху храните, 
а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това 
следва също така да се поясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова 
храна, когато по отношение на тази 
храна се прилага производствен процес, 
който не е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза, или 
когато храните съдържат или се състоят 
от специално създадени наноматериали, 
в съответствие с определението в 
член 2, параграф 2, буква у) от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на 
Съвета16.

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху храните, 
а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това 
следва също така да се поясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова 
храна, когато по отношение на тази 
храна се прилага производствен процес, 
който не е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза, или 
когато храните съдържат или се състоят 
от специално създадени наноматериали.

__________________
16 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите, за 
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изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО 
на Комисията, Директива 90/496/ЕИО 
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на 
Комисията, Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).

Or. en

Обосновка

По отношение на определението за наноматериали не е подходящо позоваването на 
Регламент (ЕС) № 1169/2011, тъй като в него се разглежда етикетирането, а в 
настоящия регламент се разглежда оценката на риска. ЕОБХ признава, че 
съществува несигурност и препоръчва установяването на праг от 10 % за свързани с 
храните приложения на наноматериали. Ако прагът от 50 % се прилагаше дори за 
целите на оценката на риска, би се породил сериозен риск някои наночастици да се 
окажат извън обхвата на определението и следователно да не преминат оценка на 
риска.

Изменение 114
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху храните, 
а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това 
следва също така да се поясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова 
храна, когато по отношение на тази 
храна се прилага производствен процес, 
който не е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза, или 

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху храните, 
а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това 
следва също така да се поясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова 
храна, когато по отношение на тази 
храна се прилага производствен процес, 
който не е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза, или 
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когато храните съдържат или се състоят 
от специално създадени наноматериали, 
в съответствие с определението в 
член 2, параграф 2, буква у) от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на 
Съвета16.

когато храните съдържат или се състоят 
от специално създадени наноматериали.

__________________
16 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО 
на Комисията, Директива 90/496/ЕИО 
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на 
Комисията, Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).

Or. en

Изменение 115
Павел Поц, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху храните, 
а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това 
следва също така да се поясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова 
храна, когато по отношение на тази 
храна се прилага производствен процес, 

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху храните, 
а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това 
следва също така да се поясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова 
храна, когато по отношение на тази 
храна се прилага производствен процес, 
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който не е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза, или 
когато храните съдържат или се състоят 
от специално създадени наноматериали, 
в съответствие с определението в 
член 2, параграф 2, буква у) от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на 
Съвета16.

който не е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза, или 
когато храните съдържат или се състоят 
от специално създадени наноматериали.

__________________
16 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО 
на Комисията, Директива 90/496/ЕИО 
на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на 
Комисията, Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).

Or. en

Обосновка

Предвид настоящата несигурност по повод безопасността на свързаните с храните 
приложения и липсата на утвърдени методи за анализ на наноматериалите и методи 
за установяване на долен праг за наночастиците, следва да се вземат под внимание 
напредъкът на науката и най-новите технологии по отношение на наличността и 
утвърждаването на аналитична технология за всяка нормативна уредба в областта 
на храните, както и при прегледа на определението за наноматериал.

Изменение 116
Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху храните, 
а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това 
следва също така да се поясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова 
храна, когато по отношение на тази 
храна се прилага производствен процес, 
който не е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза, или 
когато храните съдържат или се състоят 
от специално създадени наноматериали, 
в съответствие с определението в 
член 2, параграф 2, буква у) от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета16.

(7) Нововъзникващите технологии в 
процесите за производство на храни 
могат да оказват влияние върху храните, 
а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Поради това 
следва също така да се поясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова 
храна, когато по отношение на тази 
храна се прилага производствен процес, 
който не е бил използван преди това за 
производство на храни в Съюза, или 
когато храните съдържат или се състоят 
от специално създадени наноматериали, 
в съответствие с определението в 
член 2, параграф 2, буква у) от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета16, в 
количество равно или по-голямо от 
10 % от теглото или обема, изчислено 
върху сумата от наличните проценти 
в отделните съставки.

__________________ __________________
16 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. за предоставянето 
на информация за храните на 
потребителите, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) 
№ 1925/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на 
Директива 87/250/ЕИО на Комисията, 
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, 
Директива 1999/10/ЕО на Комисията, 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).

16 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. за предоставянето 
на информация за храните на 
потребителите, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) 
№ 1925/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на 
Директива 87/250/ЕИО на Комисията, 
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, 
Директива 1999/10/ЕО на Комисията, 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, 
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 
Комисията и на Регламент (ЕО) 
№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 
22.11.2011 г., стр. 18).

Or. it
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Изменение 117
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) В съответствие с Препоръка 
2011/696/ЕС на Комисията относно 
определението за наноматериали, в 
специални случаи и когато това е 
обосновано от опасения за околната 
среда, здравеопазването, 
безопасността или 
конкурентоспособността, прагът от 
50 % за относителния брой на 
частиците с определен размер може 
да бъде заменен със стойност между 
1 и 50 %. Предвид настоящата 
несигурност по отношение на 
безопасността за свързани с храни 
приложения следва да се обмисли 
въвеждането на по-нисък праг на броя 
наночастици, например 10 %, 
съгласно предложението на научния 
комитет на ЕОБХ, вместо 
настоящото предложение (50 %).

Or. en

Изменение 118
Силви Годен, Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Витамините, минералите и другите 
вещества, предназначени да бъдат 
използвани в хранителни добавки или 
да бъдат добавени към храни, 
включително храни за кърмачета и 
преходни храни, преработени храни на 
зърнена основа и детски храни за 

(8) Витамините, минералите и другите 
вещества, предназначени да бъдат 
използвани в хранителни добавки или 
да бъдат добавени към храни, както и 
заместители на целодневния хранителен 
прием за регулиране на телесното тегло, 
се подчиняват на разпоредбите на 
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кърмачета и малки деца, храни за 
специални медицински цели, както и 
заместители на целодневния хранителен 
прием за регулиране на телесното тегло, 
се подчиняват на разпоредбите на 
Директива 2002/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета17, Регламент 
(ЕО) № 1925/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета18 и Регламент 
(ЕС) № 609/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета19. Освен това, 
тези вещества следва да се оценяват и в 
съответствие с правилата, установени в 
настоящия регламент, когато попадат в 
определението за „нови храни“ по 
смисъла на настоящия регламент.

Директива 2002/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета17, Регламент 
(ЕО) № 1925/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета18 и Регламент 
(ЕС) № 609/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета19. Освен това, 
тези вещества следва да се оценяват и в
съответствие с правилата, установени в 
настоящия регламент, когато попадат в 
определението за „нови храни“ по 
смисъла на настоящия регламент. 
Храните за кърмачета и преходните 
храни, преработените храни на 
зърнена основа и детските храни за 
кърмачета и малки деца, храните за 
специални медицински цели са 
предмет на специален регламент, 
като се има предвид особената 
чувствителност на съответните 
потребители.

__________________ __________________
17Директива 2002/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. 
за сближаване на законодателствата на 
държавите членки по отношение на 
добавките към храни (ОВ L 183, 
12.7.2002 г., стр. 51).

17Директива 2002/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. 
за сближаване на законодателствата на 
държавите членки по отношение на 
добавките към храни (ОВ L 183, 
12.7.2002 г., стр. 51).

18 Регламент (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно влагането 
на витамини, минерали и някои други 
вещества в храните (OВ L 404, 
30.12.2006 г., стр. 26).

18 Регламент (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно влагането 
на витамини, минерали и някои други 
вещества в храните (OВ L 404, 
30.12.2006 г., стр. 26).

19 Регламент (ЕС) № 609/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юни 2013 г. относно храните, 
предназначени за кърмачета и малки 
деца, храните за специални медицински 
цели и заместителите на целодневния 
хранителен прием за регулиране на 
телесното тегло и за отмяна на 
Директива 92/52/ЕИО на Съвета, 
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 
2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на 
Комисията, Директива 2009/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и 

19 Регламент (ЕС) № 609/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юни 2013 г. относно храните, 
предназначени за кърмачета и малки 
деца, храните за специални медицински 
цели и заместителите на целодневния 
хранителен прием за регулиране на 
телесното тегло и за отмяна на 
Директива 92/52/ЕИО на Съвета, 
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 
2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на 
Комисията, Директива 2009/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и 
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регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) 
№ 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 
29.6.2013 г., стр. 35).

регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) 
№ 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 
29.6.2013 г., стр. 35).

Or. fr

Изменение 119
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Храни с нова или нарочно 
модифицирана първична молекулярна 
структура, храни, съдържащи, 
състоящи се или произведени от 
микроорганизми, гъби или водорасли, 
храни, получени от тъканни или 
клетъчни култури, храни, 
съдържащи, състоящи се, изолирани 
или произведени от растения или 
животни или части от тях, с 
изключение на животни и растения, 
получени чрез традиционни практики 
на размножаване или отглеждане, и 
които имат история на безопасна 
употреба като храна в рамките на 
пазара на Съюза, следва да се считат 
за нови храни съгласно определението 
в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Изменено от съображения за съгласуваност.

Изменение 120
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
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от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Храни с нова или нарочно 
модифицирана първична молекулярна 
структура, храни, състоящи се или 
изолирани от микроорганизми, гъби 
или водорасли, нови щамове 
микроорганизми без история на 
безопасна употреба и концентрати 
от вещества, които се съдържат в 
естествена форма в растенията, 
следва да се считат за нови храни 
съгласно определението в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се въведе отново това изменение, което беше включено в 
позицията на Европейския парламент на второ четене от 2010 г.

Изменение 121
Мишел Ривази, Жозе Бове, Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато е налице съществена промяна 
в процеса на производство на дадено 
вещество, което е било използвано в 
съответствие с Директива 2002/46/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1925/2006 или 
Регламент (ЕС) № 609/2013, или 
промяна в размера на частиците на 
такова вещество, например с 
помощта на нанотехнология, това 
може да окаже влияние върху храните, 

(9) Когато е налице съществена промяна 
в процеса на производство на дадено 
вещество, което е било използвано в 
съответствие с Директива 2002/46/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 1925/2006 или 
Регламент (ЕС) № 609/2013, това оказва
влияние върху храните, а по този начин 
— и върху безопасността на храните, 
здравето на потребителите и 
околната среда. Следователно това 
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а по този начин — и върху 
безопасността на храните. Следователно 
това вещество следва да се счита за нова 
храна по смисъла на настоящия 
регламент и да бъде подложено на нова 
оценка, първо — в съответствие с 
настоящия регламент, а впоследствие —
в съответствие със съответното 
специфично законодателство.

вещество следва да се счита за нова 
храна по смисъла на настоящия 
регламент и да бъде подложено на нова 
оценка, първо — в съответствие с 
настоящия регламент, а впоследствие —
в съответствие със съответното 
специфично законодателство. В случай 
на промяна в размера на частиците 
на такова вещество, например с 
помощта на нанотехнология, това 
вещество ще бъде забранено.

Or. fr

Изменение 122
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Ако преди 15 май 1997 г. дадена 
храна е била използвана изключително 
като, или в състава на, хранителна 
добавка, в съответствие с определението 
в член 2, буква а) от Директива 
2002/46/ЕО, би следвало да бъде 
позволено пускането ѝ на пазара в 
рамките на Съюза след тази дата за 
същата употреба, без да се счита за нова 
храна по смисъла на настоящия 
регламент. Употребата като, или в 
състава на, хранителна добавка обаче не 
следва да се взема под внимание при 
оценката на това дали храната е била 
употребявана за консумация от човека в 
значителна степен в рамките на Съюза 
преди 15 май 1997 г. Поради това 
другите видове употреба на въпросната 
храна, без тази в състава на, или като, 
хранителна добавка, следва да бъдат 
предмет на настоящия регламент.

(10) Ако преди 15 май 1997 г. дадена 
храна е била използвана изключително 
като, или в състава на, хранителна 
добавка, в съответствие с определението 
в член 2, буква а) от Директива 
2002/46/ЕО, би следвало да бъде 
позволено пускането ѝ на пазара в 
рамките на Съюза след тази дата за 
същата употреба, без да се счита за нова 
храна по смисъла на настоящия 
регламент. Употребата като, или в 
състава на, хранителна добавка обаче не 
следва да се взема под внимание при 
оценката на това дали храната е била 
употребявана за консумация от човека в 
значителна степен, тълкувано в смисъл 
дали е била налична в 
супермаркетите, общите хранителни 
обекти или аптеките, в рамките на 
Съюза преди 15 май 1997 г. Поради това 
другите видове употреба на въпросната 
храна, без тази в състава на, или като, 
хранителна добавка, следва да бъдат 
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предмет на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 123
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Храни, получени от клонирани 
животни, са регламентирани в 
Регламент (ЕО) № 258/1997. От 
основно значение е да се избегне 
възникването на правна неяснота 
относно пускането на пазара на
храни, получени от клонирани 
животни и/или техните потомци. До 
влизането в сила на специално 
законодателство относно храни от 
клонирани животни и техните 
потомци, тези храни следва да 
попадат в приложното поле на 
настоящия регламент, при условие че, 
доколкото са пуснати на пазара в 
рамките на Съюза, те са с подходящ 
етикет за крайния потребител.

Or. en

Обосновка

Изменено от съображения за съгласуваност.

Изменение 124
Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Пускането на пазара в рамките на 
Съюза на традиционни храни от трети 
държави следва да бъде улеснено, 
когато е доказано наличието на 
установена история на безопасна 
употреба на тези храни в трета държава. 
Тези храни трябва да са били 
консумирани в трета държава в 
продължение на най-малко 25 години 
като част от обичайния хранителен 
режим на голяма част от 
населението на тази държава. 
Историята на безопасна употреба 
като храна не следва да включва 
видовете нехранителна употреба или 
употребите, които не са свързани с 
обичайния хранителен режим.

(11) Пускането на пазара в рамките на 
Съюза на традиционни храни от трети 
държави следва да бъде ограничено и да 
се засили контролът върху тези 
храни, дори и да е доказано наличието 
на установена история на безопасна 
употреба на тези храни в трета държава.

Or. fr

Изменение 125
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Пускането на пазара в рамките на 
Съюза на традиционни храни от трети 
държави следва да бъде улеснено, 
когато е доказано наличието на 
установена история на безопасна 
употреба на тези храни в трета държава. 
Тези храни трябва да са били 
консумирани в трета държава в 
продължение на най-малко 25 години 
като част от обичайния хранителен 
режим на голяма част от населението на 
тази държава. Историята на безопасна 
употреба като храна не следва да 
включва видовете нехранителна 
употреба или употребите, които не са 

(11) Пускането на пазара в рамките на 
Съюза на традиционни храни от трети 
държави, като например насекоми,
следва да бъде улеснено, когато е 
доказано наличието на установена 
история на безопасна употреба на тези 
храни в трета държава. Тези храни 
трябва да са били консумирани в трета 
държава в продължение на най-малко 
25 години като част от обичайния 
хранителен режим на голяма част от 
населението на тази държава. Историята 
на безопасна употреба като храна не 
следва да включва видовете 
нехранителна употреба или употребите, 
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свързани с обичайния хранителен 
режим.

които не са свързани с обичайния 
хранителен режим.

Or. en

Изменение 126
Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Пускането на пазара в рамките на 
Съюза на традиционни храни от трети 
държави следва да бъде улеснено, 
когато е доказано наличието на 
установена история на безопасна 
употреба на тези храни в трета държава. 
Тези храни трябва да са били 
консумирани в трета държава в 
продължение на най-малко 25 години 
като част от обичайния хранителен 
режим на голяма част от населението на 
тази държава. Историята на безопасна 
употреба като храна не следва да 
включва видовете нехранителна 
употреба или употребите, които не са 
свързани с обичайния хранителен 
режим.

(11) Пускането на пазара в рамките на 
Съюза на традиционни храни от трети 
държави следва да бъде улеснено, 
когато е доказано наличието на 
установена история на безопасна 
употреба на тези храни в трета държава. 
Тези храни трябва да са били 
консумирани в трета държава в 
продължение на най-малко 50 години 
като част от обичайния хранителен 
режим на по-голямата част от 
населението на тази държава. Историята 
на безопасна употреба като храна не 
следва да включва видовете 
нехранителна употреба или употребите, 
които не са свързани с обичайния 
хранителен режим.

Or. it

Изменение 127
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Пускането на пазара в рамките на 
Съюза на традиционни храни от трети 
държави следва да бъде улеснено, 

(11) Пускането на пазара в рамките на 
Съюза на традиционни храни от трети 
държави следва да бъде улеснено, 
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когато е доказано наличието на 
установена история на безопасна 
употреба на тези храни в трета държава. 
Тези храни трябва да са били 
консумирани в трета държава в 
продължение на най-малко 25 години
като част от обичайния хранителен 
режим на голяма част от 
населението на тази държава. 
Историята на безопасна употреба като 
храна не следва да включва видовете 
нехранителна употреба или употребите, 
които не са свързани с обичайния 
хранителен режим.

когато е доказано наличието на 
установена история на безопасна 
употреба на тези храни в трета държава. 
Тези храни трябва да са били 
консумирани в трета държава в 
продължение на най-малко 25 години, 
съгласно научните и техническите 
насоки, които ще бъдат предоставени 
от Европейския орган за безопасност 
на храните (ЕОБХ). Историята на 
безопасна употреба като храна не следва 
да включва видовете нехранителна 
употреба или употребите, които не са 
свързани с обичайния хранителен 
режим.

Or. en

Обосновка

ЕОБХ трябва да определи изисквания относно данните за „историята на безопасна 
употреба като храна“ и да предложи по-ясни критерии за това какво се разбира под 
„история на безопасна употреба“.

Изменение 128
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Пускането на пазара в рамките на 
Съюза на традиционни храни от трети 
държави следва да бъде улеснено, 
когато е доказано наличието на 
установена история на безопасна 
употреба на тези храни в трета държава. 
Тези храни трябва да са били 
консумирани в трета държава в 
продължение на най-малко 25 години 
като част от обичайния хранителен 
режим на голяма част от населението на 
тази държава. Историята на безопасна 
употреба като храна не следва да 

(11) Пускането на пазара в рамките на 
Съюза на традиционни храни от трети 
държави следва да бъде улеснено, 
когато е доказано наличието на 
установена история на безопасна 
употреба на тези храни в трета държава. 
Тези храни трябва да са били 
консумирани в трета държава в 
продължение на най-малко 25 години 
като част от обичайния хранителен 
режим на голяма част от населението на 
тази държава. Историята на безопасна 
употреба като храна не следва да 
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включва видовете нехранителна 
употреба или употребите, които не са 
свързани с обичайния хранителен 
режим.

включва видовете нехранителна 
употреба или употребите, които не са 
свързани с обичайния хранителен 
режим. На традиционни храни от 
трети държави следва автоматично 
да се извършва пълна оценка на риска 
от ЕОБХ в началото на процедурата, 
дори и ако не са представени 
мотивирани възражения относно 
безопасността.

Or. en

Изменение 129
Анжелик Дьолае, Франсоаз Гростет, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Преценката за това дали дадена 
храна е използвана за консумация от 
населението на дадена трета 
държава в значителна степен следва 
да се основава на информацията, 
представена от операторите в 
хранителната промишленост и при 
необходимост да бъде подкрепена с 
друга информация, която е налична в 
третите държави. Когато 
наличната информация за 
консумацията на дадена храна от 
човека е недостатъчна, за събирането 
на такава информация следва да се 
въведе опростена и прозрачна 
процедура, с участието на 
Комисията, ЕОБХ и операторите в 
хранителната промишленост. На 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия с цел 
уточняване на етапите на подобна 
процедура на консултации.

Or. fr
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Обосновка

Настоящото изменение има за цел да изясни понятието „значителна“ консумация.

Изменение 130
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL
Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Следва да се поясни, че храните от 
трети държави, които се считат за нови 
храни в Съюза, следва да се разглеждат 
като традиционни храни от трети 
държави само когато са получени в 
резултат на първично производство по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо от това дали 
са преработени или непреработени 
храни. Поради това, когато за тези 
храни е бил прилаган нов производствен 
процес или когато храните съдържат 
или се състоят от „специално създадени 
наноматериали“ в съответствие с 
определението в член 2, параграф 2, 
буква у) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 
храните не следва да се считат за 
традиционни.

(12) Следва да се поясни, че храните от 
трети държави, които се считат за нови 
храни в Съюза, следва да се разглеждат 
като традиционни храни от трети 
държави само когато са получени в 
резултат на първично производство по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 и са непреработени или са 
преминали през първичен процес. 
Когато обаче за тези храни е бил 
прилаган вторичен процес, включващ 
комбинация от храни по такъв начин, 
че да променя свойствата на 
храната, или включващ нов 
производствен процес, или когато 
храните съдържат или се състоят от 
„специално създадени наноматериали“ в 
съответствие с определението в член 2, 
параграф 2, буква у) от Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011, храните не следва да се 
считат за традиционни.

Or. en

Обосновка

Почти всички храни се получават от първичното производство. Целта на тази 
категория е да се позволи на традиционни храни като плодове, сокове и семена да 
навлязат на пазара на ЕС, като се следва по-олекотена процедура за кандидатстване. 
Поради това за сектора и за потребителите следва да бъде изяснен видът процес, 
който се допуска, който не променя свойствата на тази храна.
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Изменение 131
Силви Годен, Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Следва да се поясни, че храните от 
трети държави, които се считат за нови 
храни в Съюза, следва да се разглеждат 
като традиционни храни от трети 
държави само когато са получени в 
резултат на първично производство по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо от това дали са 
преработени или непреработени храни. 
Поради това, когато за тези храни е бил 
прилаган нов производствен процес или 
когато храните съдържат или се състоят 
от „специално създадени 
наноматериали“ в съответствие с 
определението в член 2, параграф 2, 
буква у) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 
храните не следва да се считат за 
традиционни.

(12) Следва да се поясни, че храните от 
трети държави, които се считат за нови 
храни в Съюза, следва да се разглеждат
като традиционни храни от трети 
държави само когато са получени в 
резултат на първично производство по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо от това дали са 
преработени или непреработени храни. 
Поради това, когато за тези храни е бил 
прилаган производствен процес, който 
не се е използвал до момента за този 
вид храни, или когато храните съдържат 
или се състоят от „специално създадени 
наноматериали“ в съответствие с 
определението в член 2, параграф 2, 
буква у) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 
храните не следва да се считат за 
традиционни.

Or. fr

Изменение 132
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан, Щефан Ек
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Следва да се поясни, че храните от 
трети държави, които се считат за нови 
храни в Съюза, следва да се разглеждат 
като традиционни храни от трети 
държави само когато са получени в 

(12) Следва да се поясни, че храните от 
трети държави, които се считат за нови 
храни в Съюза, следва да се разглеждат 
като традиционни храни от трети 
държави само когато са получени в 
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резултат на първично производство по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо от това дали са 
преработени или непреработени храни. 
Поради това, когато за тези храни е бил 
прилаган нов производствен процес или 
когато храните съдържат или се състоят 
от „специално създадени 
наноматериали“ в съответствие с 
определението в член 2, параграф 2, 
буква у) от Регламент (ЕС) № 
1169/2011 храните не следва да се 
считат за традиционни.

резултат на първично производство по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо от това дали са 
преработени или непреработени храни. 
Поради това, когато за тези храни е бил 
прилаган нов производствен процес или 
когато храните съдържат или се състоят 
от „специално създадени 
наноматериали“, храните не следва да се 
считат за традиционни.

Or. en

Обосновка

По отношение на определението за наноматериали не е подходящо позоваването на 
Регламент (ЕС) № 1169/2011, тъй като в него се разглежда етикетирането, а в 
настоящия регламент се разглежда оценката на риска. ЕОБХ признава, че 
съществува несигурност и препоръчва установяването на праг от 10 % за свързани с 
храните приложения на наноматериали. Ако прагът от 50 % се прилагаше дори за 
целите на оценката на риска, би се породил сериозен риск някои наночастици да се 
окажат извън обхвата на определението и следователно да не преминат оценка на 
риска.

Изменение 133
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Следва да се поясни, че храните от 
трети държави, които се считат за нови 
храни в Съюза, следва да се разглеждат 
като традиционни храни от трети 
държави само когато са получени в 
резултат на първично производство по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо от това дали са 
преработени или непреработени храни. 
Поради това, когато за тези храни е бил 

(12) Следва да се поясни, че храните от 
трети държави, които се считат за нови 
храни в Съюза, следва да се разглеждат 
като традиционни храни от трети 
държави само когато са получени в 
резултат на първично производство по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо от това дали са 
преработени или непреработени храни. 
Поради това, когато за тези храни е бил 
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прилаган нов производствен процес или 
когато храните съдържат или се състоят 
от „специално създадени 
наноматериали“ в съответствие с 
определението в член 2, параграф 2, 
буква у) от Регламент (ЕС) № 
1169/2011 храните не следва да се 
считат за традиционни.

прилаган нов производствен процес или 
когато храните съдържат или се състоят 
от „специално създадени 
наноматериали“, храните не следва да се 
считат за традиционни.

Or. en

Изменение 134
Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Следва да се поясни, че храните от 
трети държави, които се считат за нови 
храни в Съюза, следва да се разглеждат 
като традиционни храни от трети 
държави само когато са получени в 
резултат на първично производство по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо от това дали са 
преработени или непреработени храни 
Поради това, когато за тези храни е бил 
прилаган нов производствен процес или 
когато храните съдържат или се състоят 
от „специално създадени 
наноматериали“ в съответствие с 
определението в член 2, параграф 2, 
буква у) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 
храните не следва да се считат за 
традиционни.

(12) Следва да се поясни, че храните от 
трети държави, които се считат за нови 
храни в Съюза, следва да се разглеждат 
като традиционни храни от трети 
държави само когато са получени в 
резултат на първично производство по 
смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, независимо от това дали са 
преработени или непреработени храни.
Поради това, когато за тези храни е бил 
прилаган нов производствен процес или 
когато храните съдържат или се състоят 
от „специално създадени 
наноматериали“ в съответствие с 
определението в член 2, параграф 2, 
буква у) от Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011, в количество равно или 
по-голямо от 10 % от теглото или 
обема, изчислено върху сумата от 
наличните проценти в отделните 
съставки, храните не следва да се 
считат за традиционни.

Or. it
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Изменение 135
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Хранителните продукти, 
произведени от хранителни съставки, 
които не попадат в приложното поле на 
настоящия регламент, по-конкретно 
чрез промяна на съставките на храната, 
техния състав или количество, не следва 
да се считат за нови храни. Измененията 
на дадена хранителна съставка обаче, 
например селективните екстракти или 
използването на други части от дадено 
растение, които до този момент не са 
били използвани за консумация от 
човека в значителна степен в рамките на 
Съюза, следва да попаднат в 
приложното поле на настоящия 
регламент.

(13) Хранителните продукти, 
произведени от хранителни съставки, 
които не попадат в приложното поле на 
настоящия регламент, по-конкретно 
чрез промяна на съставките на храната, 
техния състав или количество, не следва 
да се считат за нови храни. Измененията 
на дадена хранителна съставка обаче, 
например селективните екстракти или 
използването на други части от дадено 
растение, които до този момент не са 
били използвани за консумация от 
човека в значителна степен, тълкувано 
в смисъл, че не са били налични в 
супермаркетите, общите хранителни 
обекти или аптеките, в рамките на 
Съюза, следва да попаднат в 
приложното поле на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 136
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) На Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия да решава дали дадена 
храна попада в обхвата на 
определението за нови храни и на 

заличава се
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това основание се подчинява на 
правилата за новите храни, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Решението относно обхвата е от съществено значение за регламента и поради това 
не следва да бъде приемано с актове за изпълнение.

Изменение 137
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) На Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия да решава дали дадена 
храна попада в обхвата на 
определението за нови храни и на 
това основание се подчинява на 
правилата за новите храни, 
предвидени в настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Решението относно обхвата е от съществено значение за регламента и поради това 
не следва да бъде приемано с актове за изпълнение.

Изменение 138
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преценката за това дали в рамките 
на Съюза дадена храна е използвана за 
консумация от човека в значителна 
степен преди 15 май 1997 г. следва да се 
основава на информацията, 
предоставена от стопанските субекти в 
хранителната промишленост и при 
необходимост да бъде подкрепена с
друга информация, която е налична в 
държавите членки. Стопанските субекти 
в хранителната промишленост следва да 
се консултират с държавите членки, ако 
не са сигурни за статута на храната, 
която възнамеряват да пуснат на пазара. 
Когато липсва информация или 
наличната информация за консумация 
от човека преди 15 май 1997 г. е 
недостатъчна, за събирането на такава 
информация следва да се въведе 
опростена и прозрачна процедура, с 
участието на Комисията, държавите 
членки и стопанските субекти в 
хранителната промишленост. На 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия с цел 
уточняване на процедурните етапи 
на подобна процедура на консултации.

(16) Преценката за това дали в рамките 
на Съюза дадена храна е използвана за 
консумация от човека в значителна 
степен преди 15 май 1997 г. следва да се 
основава на информацията, 
предоставена от стопанските субекти в 
хранителната промишленост, и при 
необходимост да бъде подкрепена с 
друга информация, която е налична в 
държавите членки. Стопанските субекти 
в хранителната промишленост следва да 
се консултират с държавите членки, ако 
не са сигурни за статута на храната, 
която възнамеряват да пуснат на пазара. 
Когато липсва информация или 
наличната информация за консумация 
от човека преди 15 май 1997 г. е 
недостатъчна, за събирането на такава 
информация следва да се въведе 
опростена и прозрачна процедура.

Or. en

Обосновка

Това е решение от съществено значение и поради това не следва да бъде приемано с 
актове за изпълнение.

Изменение 139
Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преценката за това дали в рамките 
на Съюза дадена храна е използвана за 
консумация от човека в значителна 
степен преди 15 май 1997 г. следва да се 
основава на информацията, 
предоставена от стопанските субекти в 
хранителната промишленост и при 
необходимост да бъде подкрепена с 
друга информация, която е налична в 
държавите членки. Стопанските субекти 
в хранителната промишленост следва да 
се консултират с държавите членки, ако 
не са сигурни за статута на храната, 
която възнамеряват да пуснат на пазара. 
Когато липсва информация или 
наличната информация за консумация 
от човека преди 15 май 1997 г. е 
недостатъчна, за събирането на такава 
информация следва да се въведе 
опростена и прозрачна процедура, с 
участието на Комисията, държавите 
членки и стопанските субекти в 
хранителната промишленост. На 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия с цел 
уточняване на процедурните етапи 
на подобна процедура на консултации.

(16) Преценката за това дали в рамките 
на Съюза дадена храна е използвана за 
консумация от човека в значителна 
степен преди 15 май 1997 г. следва да се 
основава на информацията, 
предоставена от стопанските субекти в 
хранителната промишленост и на тази, 
която е налична в държавите членки. 
Стопанските субекти в хранителната 
промишленост следва да се консултират 
с държавите членки, ако не са сигурни 
за статута на храната, която 
възнамеряват да пуснат на пазара. 
Когато липсва информация или 
наличната информация за консумация 
от човека преди 15 май 1997 г. е 
недостатъчна, въпросният продукт 
следва да се счита за нова храна.

Or. it

Изменение 140
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преценката за това дали в рамките 
на Съюза дадена храна е използвана за 
консумация от човека в значителна 
степен преди 15 май 1997 г. следва да се 
основава на информацията, 

(16) Преценката за това дали в рамките 
на Съюза дадена храна е използвана за 
консумация от човека в значителна 
степен преди 15 май 1997 г. следва да се 
основава на информацията, 



AM\1037316BG.doc 43/83 PE539.826v01-00

BG

предоставена от стопанските субекти
в хранителната промишленост и при 
необходимост да бъде подкрепена с 
друга информация, която е налична в 
държавите членки. Стопанските 
субекти в хранителната промишленост 
следва да се консултират с държавите 
членки, ако не са сигурни за статута на 
храната, която възнамеряват да пуснат 
на пазара. Когато липсва информация 
или наличната информация за 
консумация от човека преди 15 май 
1997 г. е недостатъчна, за събирането на 
такава информация следва да се въведе 
опростена и прозрачна процедура, с 
участието на Комисията, държавите 
членки и стопанските субекти в 
хранителната промишленост. На 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия с цел 
уточняване на процедурните етапи на 
подобна процедура на консултации.

предоставена от операторите в 
хранителната промишленост, и при 
необходимост да бъде подкрепена с 
друга информация, която е налична в 
държавите членки. Операторите в 
хранителната промишленост следва да 
се консултират с държавите членки, ако 
не са сигурни за статута на храната, 
която възнамеряват да пуснат на пазара. 
Когато липсва информация или 
наличната информация за консумация 
от човека преди 15 май 1997 г. е 
недостатъчна, за събирането на такава 
информация следва да се въведе 
опростена и прозрачна процедура, с 
участието на Комисията, държавите 
членки и операторите в хранителната 
промишленост. На Комисията следва да 
се предоставят изпълнителни 
правомощия с цел уточняване на 
процедурните етапи на подобна 
процедура на консултации.

Or. fr

Обосновка

Терминът „стопански субект“ не се тълкува по еднакъв начин в държавите – членки 
на ЕС. За по-голяма правна сигурност е целесъобразно да се използва терминът 
„оператор“.

Изменение 141
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преценката за това дали в рамките 
на Съюза дадена храна е използвана за 
консумация от човека в значителна 
степен преди 15 май 1997 г. следва да се 
основава на информацията, 
предоставена от стопанските субекти в 

(16) Преценката за това дали в рамките 
на Съюза дадена храна е използвана за 
консумация от човека в значителна 
степен, тълкувано в смисъл дали е 
била налична в супермаркетите, 
общите хранителни обекти или 
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хранителната промишленост и при 
необходимост да бъде подкрепена с 
друга информация, която е налична в 
държавите членки. Стопанските субекти 
в хранителната промишленост следва да 
се консултират с държавите членки, ако 
не са сигурни за статута на храната, 
която възнамеряват да пуснат на пазара. 
Когато липсва информация или 
наличната информация за консумация 
от човека преди 15 май 1997 г. е
недостатъчна, за събирането на такава 
информация следва да се въведе 
опростена и прозрачна процедура, с 
участието на Комисията, държавите 
членки и стопанските субекти в 
хранителната промишленост. На 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия с цел 
уточняване на процедурните етапи на 
подобна процедура на консултации.

аптеките, преди 15 май 1997 г. следва 
да се основава на информацията, 
предоставена от стопанските субекти в 
хранителната промишленост, и при 
необходимост да бъде подкрепена с 
друга информация, която е налична в 
държавите членки. Стопанските субекти 
в хранителната промишленост следва да 
се консултират с държавите членки, ако 
не са сигурни за статута на храната, 
която възнамеряват да пуснат на пазара. 
Когато липсва информация или 
наличната информация за консумация 
от човека преди 15 май 1997 г. е 
недостатъчна, за събирането на такава 
информация следва да се въведе 
опростена и прозрачна процедура, с 
участието на Комисията, държавите 
членки и стопанските субекти в 
хранителната промишленост. На 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия с цел 
уточняване на процедурните етапи на 
подобна процедура на консултации.

Or. en

Изменение 142
Елизабета Гардини

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Новите храни следва да бъдат 
разрешавани и употребявани само ако 
отговарят на критериите, установени в 
настоящия регламент. Новите храни 
следва да са безопасни, а употребата им 
не би трябвало да води до заблуда на 
потребителя. Поради това, когато нова 
храна е предназначена да замени друга 
храна, тя не бива да се различава от тази 
храна по начин, който би бил по-малко 
благоприятен за потребителя в 

(17) Новите храни следва да бъдат 
разрешавани и употребявани само ако 
отговарят на критериите, установени в 
настоящия регламент. Новите храни 
следва да са безопасни, а употребата им 
не би трябвало да води до заблуда на 
потребителя. Поради това, когато нова 
храна е предназначена да замени друга 
храна, тя не бива да се различава от тази 
храна по начин, който би бил по-малко 
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хранителен аспект. благоприятен за потребителя.

Or. it

Обосновка

Всъщност недостатъкът е общо хранителен и не може по никакъв начин – предвид 
естеството на новата храна – да се ограничи до хранителния аспект, а трябва 
задължително да включва по-широки аспекти от състава на храната. Затова се 
препоръчва заличаването на „в хранителен аспект“, тъй като не отразява всички 
нови елементи, които могат да бъдат въведени от новата храна.

Изменение 143
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Новите храни следва да бъдат 
разрешавани и употребявани само ако 
отговарят на критериите, установени в 
настоящия регламент. Новите храни 
следва да са безопасни, а употребата им 
не би трябвало да води до заблуда на 
потребителя. Поради това, когато нова 
храна е предназначена да замени друга 
храна, тя не бива да се различава от тази 
храна по начин, който би бил по-малко 
благоприятен за потребителя в 
хранителен аспект.

(17) Новите храни следва да бъдат 
разрешавани и употребявани само ако 
отговарят на критериите, установени в 
настоящия регламент. Новите храни 
следва да са безопасни, да носят ползи 
на потребителите, а употребата им не 
би трябвало да води до заблуда на 
потребителя. Поради това, когато нова 
храна е предназначена да замени друга 
храна, тя не бива да се различава от тази 
храна по начин, който би бил по-малко 
благоприятен за потребителя в 
хранителен аспект. Оценката на 
безопасността на нова храна следва 
да се основава на принципа на 
предохранителните мерки, установен 
в член 7 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002.

Or. en
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Обосновка

Целесъобразно е да се въведе отново позоваването на принципа на предохранителните 
мерки, което беше включено в позицията на Европейския парламент на второ четене 
от 2010 г. Изискването нова храна да носи ползи на потребителите е по аналогия с 
Регламент (ЕО) № 1333/2008 относно добавките в храните (член 6, параграф 2).

Изменение 144
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Новите храни не би трябвало да се 
пускат на пазара или да се употребяват в 
храни за консумация от човека, освен 
ако не са включени в списък на Съюза 
на новите храни, разрешени за пускане 
на пазара в рамките на Съюза (наричан 
по-долу „списъкът на Съюза“). Поради 
това е целесъобразно да се състави, 
посредством акт за изпълнение,
списък на Съюза на новите храни, в 
който да се включат новите храни, 
които вече са разрешени или за които 
вече е получено уведомление в 
съответствие с член 4, 5 или 7 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, включително 
евентуално съществуващите условия за 
разрешаване. Предвид това че тези 
нови храни вече са били подложени на 
оценка за безопасност, се 
произвеждат и търгуват на законно 
основание в Съюза и не са довели до 
здравословни проблеми в миналото, 
при първоначалното съставяне на 
списъка на Съюза следва да се използва 
процедурата по консултиране.

(18) Новите храни не би трябвало да се 
пускат на пазара или да се употребяват в 
храни за консумация от човека, освен 
ако не са включени в списък на Съюза 
на новите храни, разрешени за пускане 
на пазара в рамките на Съюза (наричан 
по-долу „списъкът на Съюза“). Поради 
това е целесъобразно да се състави 
списък на Съюза на новите храни, в 
който да се включат новите храни, 
които вече са разрешени или за които 
вече е получено уведомление в 
съответствие с член 4, 5 или 7 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, включително 
евентуално съществуващите условия за 
разрешаване.

Or. en
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Обосновка

Списъкът на новите храни следва да бъде приложен към настоящия регламент и 
актуализиран посредством делегирани актове.

Изменение 145
Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Новите храни не би трябвало да се 
пускат на пазара или да се употребяват в 
храни за консумация от човека, освен 
ако не са включени в списък на Съюза 
на новите храни, разрешени за пускане 
на пазара в рамките на Съюза (наричан 
по-долу „списъкът на Съюза“). Поради 
това е целесъобразно да се състави, 
посредством акт за изпълнение,
списък на Съюза на новите храни, в 
който да се включат новите храни, 
които вече са разрешени или за които 
вече е получено уведомление в 
съответствие с член 4, 5 или 7 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, включително 
евентуално съществуващите условия за 
разрешаване. Предвид това че тези нови 
храни вече са били подложени на 
оценка за безопасност, се произвеждат и 
търгуват на законно основание в Съюза 
и не са довели до здравословни 
проблеми в миналото, при 
първоначалното съставяне на списъка на 
Съюза следва да се използва 
процедурата по консултиране.

(18) Новите храни не би трябвало да се 
пускат на пазара или да се употребяват в 
храни за консумация от човека, освен 
ако не са включени в списък на Съюза 
на новите храни, разрешени за пускане 
на пазара в рамките на Съюза (наричан 
по-долу „списъкът на Съюза“). Поради 
това е целесъобразно да се състави 
списък на Съюза на новите храни, в 
който да се включат новите храни, 
които вече са разрешени или за които 
вече е получено уведомление в 
съответствие с член 4, 5 или 7 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, включително 
евентуално съществуващите условия за 
разрешаване. Предвид това че тези нови 
храни вече са били подложени на 
оценка за безопасност, се произвеждат и 
търгуват на законно основание в Съюза 
и не са довели до здравословни 
проблеми в миналото, при 
първоначалното съставяне на списъка на 
Съюза следва да се използва 
процедурата по консултиране. 
Списъкът на Съюза следва да бъде 
одобрен от всяка държава членка и 
всякакво хармонизиране на 
законодателството съгласно 
настоящия регламент подлежи на 
разпоредбите по член 114, параграф 4 
от ДФЕС. Списъкът следва да бъде 
прозрачен, лесно достъпен и редовно 
актуализиран.
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Or. fr

Изменение 146
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Новите храни не би трябвало да се 
пускат на пазара или да се употребяват в 
храни за консумация от човека, освен 
ако не са включени в списък на Съюза 
на новите храни, разрешени за пускане 
на пазара в рамките на Съюза (наричан 
по-долу „списъкът на Съюза“). Поради 
това е целесъобразно да се състави, 
посредством акт за изпълнение, списък 
на Съюза на новите храни, в който да се 
включат новите храни, които вече са 
разрешени или за които вече е получено 
уведомление в съответствие с член 4, 5 
или 7 от Регламент (ЕО) № 258/97, 
включително евентуално 
съществуващите условия за 
разрешаване. Предвид това че тези нови 
храни вече са били подложени на 
оценка за безопасност, се произвеждат и 
търгуват на законно основание в Съюза 
и не са довели до здравословни 
проблеми в миналото, при 
първоначалното съставяне на списъка на 
Съюза следва да се използва 
процедурата по консултиране.

(18) Новите храни не би трябвало да се 
пускат на пазара или да се употребяват в 
храни за консумация от човека, освен 
ако не са включени в списък на Съюза 
на новите храни, разрешени за пускане 
на пазара в рамките на Съюза (наричан 
по-долу „списъкът на Съюза“). Поради 
това е целесъобразно да се състави, 
посредством акт за изпълнение, списък 
на Съюза на новите храни, в който да се 
включат новите храни, които вече са 
разрешени или за които вече е получено 
уведомление в съответствие с член 4, 5 
или 7 от Регламент (ЕО) № 258/97, 
включително евентуално 
съществуващите условия за 
разрешаване. Предвид това че тези нови 
храни вече са били подложени на 
оценка за безопасност, се произвеждат и 
търгуват на законно основание в Съюза 
и не са довели до здравословни 
проблеми в миналото, при 
първоначалното съставяне на списъка на 
Съюза следва да се използва 
процедурата по консултиране.

Списъкът следва редовно и гъвкаво да 
се актуализира и разширява, ако е 
необходимо, като се съобразява с най-
новите технологични иновации и 
научни разработки.

Or. en
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Изменение 147
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Новите храни не би трябвало да се 
пускат на пазара или да се употребяват в 
храни за консумация от човека, освен 
ако не са включени в списък на Съюза 
на новите храни, разрешени за пускане 
на пазара в рамките на Съюза (наричан 
по-долу „списъкът на Съюза“). Поради 
това е целесъобразно да се състави, 
посредством акт за изпълнение,
списък на Съюза на новите храни, в 
който да се включат новите храни, 
които вече са разрешени или за които 
вече е получено уведомление в 
съответствие с член 4, 5 или 7 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, включително 
евентуално съществуващите условия за 
разрешаване. Предвид това че тези 
нови храни вече са били подложени на 
оценка за безопасност, се 
произвеждат и търгуват на законно 
основание в Съюза и не са довели до 
здравословни проблеми в миналото, 
при първоначалното съставяне на 
списъка на Съюза следва да се използва 
процедурата по консултиране.

(18) Новите храни не би трябвало да се 
пускат на пазара или да се употребяват в 
храни за консумация от човека, освен 
ако не са включени в списък на Съюза 
на новите храни, разрешени за пускане 
на пазара в рамките на Съюза (наричан 
по-долу „списъкът на Съюза“). Поради 
това е целесъобразно да се състави 
списък на Съюза на новите храни, в 
който да се включат новите храни, 
които вече са разрешени или за които 
вече е получено уведомление в 
съответствие с член 4, 5 или 7 от 
Регламент (ЕО) № 258/97, включително 
евентуално съществуващите условия за 
разрешаване. Първоначалният списък 
на Съюза на разрешените нови храни, 
който представлява ключов елемент, 
следва да бъде приложен към 
настоящия регламент и този списък 
следва да бъде актуализиран 
посредством делегирани актове.

Or. en

Изменение 148
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Новите храни не би трябвало да се 
пускат на пазара или да се употребяват в 

(18) Новите храни не би трябвало да се 
пускат на пазара или да се употребяват в 
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храни за консумация от човека, освен 
ако не са включени в списък на Съюза 
на новите храни, разрешени за пускане 
на пазара в рамките на Съюза (наричан 
по-долу „списъкът на Съюза“). Поради 
това е целесъобразно да се състави, 
посредством акт за изпълнение, списък 
на Съюза на новите храни, в който да се 
включат новите храни, които вече са 
разрешени или за които вече е получено 
уведомление в съответствие с член 4, 5 
или 7 от Регламент (ЕО) № 258/97, 
включително евентуално 
съществуващите условия за 
разрешаване. Предвид това че тези 
нови храни вече са били подложени на 
оценка за безопасност, се 
произвеждат и търгуват на законно 
основание в Съюза и не са довели до 
здравословни проблеми в миналото, 
при първоначалното съставяне на 
списъка на Съюза следва да се използва 
процедурата по консултиране.

храни за консумация от човека, освен 
ако не са включени в списък на Съюза 
на новите храни, разрешени за пускане 
на пазара в рамките на Съюза (наричан 
по-долу „списъкът на Съюза“). Поради 
това е целесъобразно да се състави, 
посредством делегиран акт, списък на 
Съюза на новите храни, в който да се 
включат новите храни, които вече са 
разрешени или за които вече е получено 
уведомление в съответствие с член 4, 5 
или 7 от Регламент (ЕО) № 258/97, 
включително евентуално 
съществуващите условия за 
разрешаване.

Or. en

Обосновка

На Комисията следва да се предостави правомощие да приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС с цел актуализиране на списъка на Съюза.

Изменение 149
Ян Хойтема

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Новите технологии и иновации,
като биотехнологиите и 
нанотехнологиите в производството 
на храни, следва да бъдат 
насърчавани, тъй като това би могло 
да намали въздействието на 
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производството на храни върху 
околната среда, да подобри 
продоволствената сигурност и да 
донесе ползи за потребителите. 
Новостите в производството на 
храни следва винаги да се оценяват 
според най-новите налични научни 
доказателства, за да се осигури 
надеждно научно потвърждение на 
безопасността на храните в Европа.

Or. en

Изменение 150
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-бърза и опростена 
процедура за актуализиране на списъка 
на Съюза в отсъствие на мотивирани 
възражения относно безопасността. Тъй 
като актуализирането на списъка на 
Съюза предполага прилагането на 
критериите, определени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия за тази цел.

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-бърза и опростена 
процедура за актуализиране на списъка 
на Съюза в отсъствие на мотивирани 
възражения относно безопасността. 
Поради това на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощия да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС с цел 
актуализиране на списъка.
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Or. en

Обосновка

Тъй като тези мерки са с общо приложение и са проектирани да допълват или 
изменят определени несъществени елементи на настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени правомощия да приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС с цел актуализиране на списъка.

Изменение 151
Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. 
По отношение на традиционните храни 
от трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-бърза и опростена
процедура за актуализиране на списъка 
на Съюза в отсъствие на мотивирани 
възражения относно безопасността. Тъй 
като актуализирането на списъка на 
Съюза предполага прилагането на 
критериите, определени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия за тази цел.

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-стриктна процедура за 
актуализиране на списъка на Съюза в 
отсъствие на мотивирани възражения 
относно безопасността. Всяка държава 
членка следва да предостави 
положително становище относно
актуализирането на списъка на Съюза за 
дадена храна с произход от трета 
държава. В случай на отрицателно 
становище, държавата членка може 
да реши относно свободното 
движение на дадена храна с произход 
от трета държава или 
недопускането на такова на нейна 
територия.

Or. fr
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Изменение 152
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-бърза и опростена 
процедура за актуализиране на списъка 
на Съюза в отсъствие на мотивирани 
възражения относно безопасността. Тъй 
като актуализирането на списъка на 
Съюза предполага прилагането на 
критериите, определени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия за тази цел.

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-бърза и опростена 
процедура за актуализиране на списъка 
на Съюза в отсъствие на мотивирани 
възражения относно безопасността. 
Поради това на Комисията се
предоставят делегирани правомощия 
в съответствие с член 290 от ДФЕС с 
цел актуализиране на списъка на 
Съюза.

Or. en

Изменение 153
Елизабета Гардини

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
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процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-бърза и опростена 
процедура за актуализиране на списъка 
на Съюза в отсъствие на мотивирани 
възражения относно безопасността. Тъй 
като актуализирането на списъка на 
Съюза предполага прилагането на 
критериите, определени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия 
за тази цел.

процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба заявителите 
следва да могат да избират по-бърза и 
опростена процедура за актуализиране 
на списъка на Съюза, така че 
сроковете за достъп да се изравнят с 
тези на сходните продукти от ЕС.
Тази процедура следва да бъде 
разрешена при отсъствие на 
мотивирани възражения относно 
безопасността Тъй като актуализирането 
на списъка на Съюза предполага 
прилагането на критериите, определени 
в настоящия регламент, на Комисията 
следва да се предоставят изпълнителни 
правомощия за тази цел.

Or. it

Изменение 154
Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-бърза и опростена 
процедура за актуализиране на списъка 
на Съюза в отсъствие на мотивирани 

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-бърза и опростена 
процедура за актуализиране на списъка 
на Съюза за всеки отделен случай в 
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възражения относно безопасността. Тъй 
като актуализирането на списъка на 
Съюза предполага прилагането на 
критериите, определени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия
за тази цел.

отсъствие на мотивирани възражения 
относно безопасността. Тъй като 
актуализирането на списъка на Съюза 
предполага прилагането на критериите, 
определени в настоящия регламент, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия за тази цел.

Or. it

Изменение 155
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-бърза и опростена 
процедура за актуализиране на списъка 
на Съюза в отсъствие на мотивирани 
възражения относно безопасността. Тъй 
като актуализирането на списъка на 
Съюза предполага прилагането на 
критериите, определени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия за тази цел.

(19) Разрешаването на нова храна е 
целесъобразно да става, като се 
актуализира списъкът на Съюза в 
съответствие с критериите и 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Следва да се въведе 
процедура, която е ефикасна, 
ограничена във времето и прозрачна. По 
отношение на традиционните храни от 
трети държави с доказана история на 
безопасна употреба е целесъобразно да 
се предвиди по-бърза и опростена 
процедура за актуализиране на списъка 
на Съюза в отсъствие на мотивирани 
възражения относно безопасността. 
Поради това на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощия да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС с цел 
актуализиране на списъка.

Or. en

Обосновка

На Комисията следва да се предостави правомощие да приема делегирани актове в 
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съответствие с член 290 от ДФЕС с цел актуализиране на списъка на Съюза.

Изменение 156
Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва също така да се определят 
критерии за оценка на произтичащите 
от новите храни рискове във връзка с 
безопасността. За да се гарантира 
хармонизираната научна оценка на 
новите храни, тези оценки следва да се 
извършват от Европейския орган за 
безопасност на храните (наричан по-
долу „ЕОБХ“).

(20) Следва също така да се определят 
критерии за оценка на произтичащите 
от новите храни рискове във връзка с 
безопасността. За да се гарантира 
хармонизираната научна оценка на 
новите храни, тези оценки следва да се 
извършват по прозрачен начин и 
съвместно от Европейския орган за 
безопасност на храните (наричан по-
долу „ЕОБХ“) и здравните власти на 
държавите членки, след консултации 
с представители на обществените 
интереси.

Or. it

Изменение 157
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следва също така да се определят 
критерии за оценяване на 
произтичащите от новите храни рискове 
във връзка с безопасността. За да се 
гарантира хармонизираната научна 
оценка на новите храни, тези оценки 
следва да се извършват от Европейския 
орган за безопасност на храните 
(наричан по-долу „ЕОБХ“).

(20) Следва също така ясно да се 
определят и установят критерии за 
оценяване на произтичащите от новите 
храни рискове във връзка с 
безопасността. За да се гарантира 
хармонизираната научна оценка на 
новите храни, тези оценки следва да се 
извършват от Европейския орган за 
безопасност на храните (наричан по-
долу „ЕОБХ“). ЕОБХ, чиито оценки 
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следва да се извършват по прозрачен 
начин, следва да създаде мрежа с 
държавите членки и Консултативния 
комитет по новите храни и процеси 
(ACNFP). Всяка нова характеристика, 
която може да окаже въздействие 
върху здравето, следва да се оценява 
поотделно.

Or. en

Изменение 158
Мишел Ривази, Юнус Омаржи, Жозе Бове

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По отношение на възможната 
употреба на наноматериали за 
хранителни цели ЕОБХ отбеляза в 
своето становище от 6 април 2011 г. 
относно насоките за оценката на 
риска от прилагането на 
нанонауката и нанотехнологиите в 
хранителната и фуражната верига, 
че е налице оскъдна информация във 
връзка с отделни 
нанотоксикокинетични и 
токсикологични аспекти на 
специално създадените 
наноматериали и че е възможно да се 
наложат методологични промени в 
съществуващите методи на 
изпитване за токсичност. За да се 
оцени по-добре безопасността на 
наноматериалите за хранителни 
цели, Комисията понастоящем 
разработва методи на изпитване, 
които отчитат специфичните 
характеристики на специално 
създадените наноматериали.

заличава се

__________________
21„Guidance on the risk assessment of the 
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application of nanoscience and 
nanotechnologies in the food and feed 
chain“, EFSA Journal (Бюлетин на
ЕОБХ), 2011 г.; 9(5):2140.

Or. fr

Изменение 159
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По отношение на възможната 
употреба на наноматериали за 
хранителни цели ЕОБХ отбеляза в 
своето становище от 6 април 2011 г.21

относно насоките за оценката на риска 
от прилагането на нанонауката и 
нанотехнологиите в хранителната и 
фуражната верига, че е налице оскъдна 
информация във връзка с отделни 
нанотоксикокинетични и 
токсикологични аспекти на специално 
създадените наноматериали и че е 
възможно да се наложат методологични 
промени в съществуващите методи на 
изпитване за токсичност. За да се оцени 
по-добре безопасността на 
наноматериалите за хранителни цели, 
Комисията понастоящем разработва
методи на изпитване, които отчитат 
специфичните характеристики на 
специално създадените наноматериали.

(21) По отношение на възможната 
употреба на наноматериали за 
хранителни цели ЕОБХ призна в своето 
становище от 6 април 2011 г.21 относно 
насоките за оценката на риска от 
прилагането на нанонауката и 
нанотехнологиите в хранителната и 
фуражната верига, че наличните 
понастоящем методи на изпитване 
може да не са подходящи за оценка на 
риска, свързан с наноматериалите, и 
отбеляза, по конкретно, че е налице 
оскъдна информация във връзка с 
отделни нанотоксикокинетични и 
токсикологични аспекти на специално 
създадените наноматериали и че е 
възможно да се наложат методологични 
промени в съществуващите методи на 
изпитване за токсичност. За да се оцени 
по-добре безопасността на 
наноматериалите за хранителни цели, 
Комисията следва съответно да 
разработи спешно алтернативни на 
опитите с животни методи на 
изпитване, които отчитат специфичните 
характеристики на специално 
създадените наноматериали.
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__________________ __________________

EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 
2011 г.; 9(5):2140.

EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 
2011 г.; 9(5):2140.

Or. en

Обосновка

Това изменение вече беше включено в позицията на Европейския парламент от 2010 г. 
на второ четене. В доклада на ЕОБХ се посочва: „В момента има неясноти, свързани 
с идентифициране, характеризиране и откриване на специално създадени 
наноматериали, които са свързани с липсата на подходящи и утвърдени методи на 
изпитване, за да бъдат обхванати всички възможни приложения, аспекти и свойства 
на специално създадените наноматериали. Също така има редица неясноти, свързани 
с приложимостта на настоящите стандартни методи за биологични и 
токсикологични тестове към специално създадените наноматериали.“ (ENM = 
специално създадени наноматериали)

Изменение 160
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По отношение на възможната 
употреба на наноматериали за 
хранителни цели ЕОБХ отбеляза в 
своето становище от 6 април 2011 г.21

относно насоките за оценката на риска 
от прилагането на нанонауката и 
нанотехнологиите в хранителната и 
фуражната верига, че е налице оскъдна 
информация във връзка с отделни 
нанотоксикокинетични и 
токсикологични аспекти на специално 
създадените наноматериали и че е 
възможно да се наложат методологични 
промени в съществуващите методи на 
изпитване за токсичност. За да се оцени 
по-добре безопасността на 
наноматериалите за хранителни цели, 
Комисията понастоящем разработва 
методи на изпитване, които отчитат 

(21) По отношение на възможната 
употреба на наноматериали за 
хранителни цели ЕОБХ отбеляза в 
своето становище от 6 април 2011 г.21

относно насоките за оценката на риска 
от прилагането на нанонауката и 
нанотехнологиите в хранителната и 
фуражната верига, че е налице оскъдна 
информация във връзка с отделни 
нанотоксикокинетични и 
токсикологични аспекти на специално 
създадените наноматериали и че е 
възможно да се наложат методологични 
промени в съществуващите методи на 
изпитване за токсичност. За да се оцени 
по-добре безопасността на 
наноматериалите за хранителни цели, 
Комисията понастоящем разработва 
методи на изпитване, които отчитат 
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специфичните характеристики на 
специално създадените наноматериали.

специфичните характеристики на 
специално създадените наноматериали. 
Оценката на наноматериали в храна 
или хранителна съставка следва да 
включва подробности за състава, 
хранителната стойност, 
метаболизма, предназначената 
употреба, нивото на 
микробиологични и химически 
замърсители, проучванията на 
потенциала за токсични, хранителни 
и алергизиращи последици, както и 
подробности за производствения 
процес, използван за обработката на 
храната или хранителната 
съставка. При извършване на 
научната оценка на безопасността 
следва също да бъдат разгледани 
опасенията на потребителите и 
етични въпроси.

__________________ __________________

EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 
2011 г.; 9(5):2140.

EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 
2011 г.; 9(5):2140.

Or. en

Изменение 161
Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По отношение на възможната 
употреба на наноматериали за 
хранителни цели ЕОБХ отбеляза в 
своето становище от 6 април 2011 г.21

относно насоките за оценката на риска 
от прилагането на нанонауката и 
нанотехнологиите в хранителната и 
фуражната верига, че е налице оскъдна 
информация във връзка с отделни 
нанотоксикокинетични и 
токсикологични аспекти на специално 

(21) По отношение на възможната 
употреба на наноматериали за 
хранителни цели ЕОБХ отбеляза в 
своето становище от 6 април 2011 г.21

относно насоките за оценката на риска 
от прилагането на нанонауката и 
нанотехнологиите в хранителната и 
фуражната верига, че е налице оскъдна 
информация във връзка с отделни 
нанотоксикокинетични и 
токсикологични аспекти на специално 
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създадените наноматериали и че е 
възможно да се наложат методологични 
промени в съществуващите методи на 
изпитване за токсичност. За да се оцени 
по-добре безопасността на 
наноматериалите за хранителни цели, 
Комисията понастоящем разработва 
методи на изпитване, които отчитат 
специфичните характеристики на 
специално създадените наноматериали.

създадените наноматериали и че е 
възможно да се наложат методологични 
промени в съществуващите методи на 
изпитване за токсичност. За да се оцени 
по-добре безопасността на 
наноматериалите за хранителни цели, 
Комисията понастоящем разработва 
методи на изпитване, които отчитат 
специфичните характеристики на 
специално създадените наноматериали. 
Предвид съществуващите 
недостатъци както от 
токсикологична гледна точка, така и 
по отношение на методите за 
измерване, е необходимо да се 
приложи принципът на 
предохранителните мерки, като се 
ограничат възможностите за 
човешко излагане на наноматериали.

__________________ __________________
21 EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 
2011 г.; 9(5):2140.

21 EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 
2011 г.; 9(5):2140.

Or. it

Изменение 162
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) С оглед опазване здравето на 
човека, използването на 
нанотехнологии при производството 
на храни следва да се забрани, докато 
бъдат одобрени за използване 
подходящи методи на изпитване, 
специфични за наноматериалите, и 
въз основа на тези методи могат да 
бъдат извършвани подходящи оценки 
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на безопасността.

Or. en

Обосновка

Подходящо е това изменение, включено в становището за второ четене на 
Европейския парламент, да се въведе повторно, тъй като оттогава не е отбелязан 
сериозен напредък и ЕОБХ признава, че съществува несигурност по отношение на 
методите за изпитване на наноматериалите.

Изменение 163
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Съществуват различни 
тълкувания на понятието „частица“. 
Поради това следва да се поясни, че 
храни, съдържащи меки 
наноматериали, като мицели или 
липозоми, също са обхванати от 
определението за „нови храни“.

Or. en

Обосновка

Трябва да се уточни, че понятието „частица“ в контекста на определението за 
наноматериали в настоящия регламент не обхваща само части от материал с добре 
определени физически граници, тъй като това би означавало, че според настоящото 
тълкувание всички „меки“ наноматериали (например мицели) не са обхванати и 
следователно няма да подлежат на одобрение преди пускане на пазара. Именно тези 
обаче са приложенията, които са от значение от регулаторна гледна точка, тъй 
като употребата им е предвидена в приложения за хранителни цели (например като 
носители за витамини и други вещества с хранителен или физиологичен ефект).
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Изменение 164
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 21в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21в) Когато методите на изпитване 
се прилагат за наноматериали, следва 
да се предостави обяснение на 
научната им целесъобразност за 
наноматериалите и, когато е 
приложимо, на техническото 
адаптиране/приспособяване, което е 
направено с цел да се отговори на 
специфичните характеристики на 
тези материали.

Or. en

Обосновка

Тази формулировка вече е била договорена в рамките на Регламент (ЕС) № 528/2012 
относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (вж. приложение II, 
точка 5).

Изменение 165
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 21г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21г) В опаковките на хранителни 
продукти следва да присъстват само 
наноматериали, включени в списък на 
одобрени вещества, придружени от 
допустима граница на миграция във
или върху хранителните продукти в 
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такива опаковки.

Or. en

Обосновка

Тъй като, наред с другото, този регламент се занимава с наноматериалите в 
храните, е важно да се гарантира, че се вземат под внимание и наноматериалите, 
които могат по случайност да мигрират в храните. Съществува неотложна нужда 
от действие, тъй като към момента няма конкретно законодателство и 
изискванията за изпитване или не съществуват или се прилагат неподходящи методи 
на изпитване. Това изменение вече беше включено в позицията на Европейския 
парламент на второ четене от 2010 г.

Изменение 166
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Когато дадена нова храна е 
разрешена и включена в списъка на 
Съюза, Комисията следва да разполага 
с правомощието да въведе изисквания 
за мониторинг на употребата на 
разрешените нови храни след пускането 
им на пазара, за да се гарантира, че 
употребата се вмества в безопасните 
граници, установени в извършената от 
ЕОБХ оценка на безопасността.

(22) Когато дадена нова храна е 
разрешена и включена в списъка на 
Съюза, следва да бъдат въведени 
изисквания за мониторинг на 
употребата на разрешените нови храни 
след пускането им на пазара, за да се 
гарантира, че употребата се вмества в 
безопасните граници, установени в 
извършената от ЕОБХ оценка на 
безопасността. Във всеки случай 
стопанските субекти в 
хранителната промишленост следва 
да информират Комисията за всяка 
съответна информация относно 
храната, която са пуснали на пазара.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменения 88 и 89 от проектодоклада.
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Изменение 167
Силви Годен, Вирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При определени обстоятелства, с 
цел да се стимулира 
научноизследователската и развойна 
дейност в рамките на хранително-
вкусовата промишленост, а по този 
начин — и иновациите, е целесъобразно 
да се защитят инвестициите, които 
новаторите са направили при 
събирането на информацията и данните, 
предоставени от тях в подкрепа на 
заявление за нова храна, подадено в 
съответствие с настоящия регламент.
Новоразработените научни 
доказателства и данните, обект на 
права на собственост, които са 
предоставени в подкрепа на заявление 
за включване на нова храна в списъка на 
Съюза, следва да бъдат защитени. В 
течение на ограничен период от време 
тези данни и информация не би 
трябвало да се използват в полза на 
последващ заявител, без съгласието на 
предишния заявител. Защитата на 
научните данни, предоставени от един 
заявител, не би трябвало да бъде пречка 
за други заявители да поискат 
включването на нови храни в списъка на 
Съюза въз основа на техни собствени 
научни данни или чрез позоваване на 
защитените данни със съгласието на 
предишния заявител. Общо 
петгодишният период, в течение на 
който е предоставена защита на данните 
на предишния заявител, обаче не бива 
да бъде удължаван в случай на 
предоставяне на защита на данните на 
последващи заявители.

(23) При определени обстоятелства, с 
цел да се стимулира 
научноизследователската и развойна 
дейност в рамките на хранително-
вкусовата промишленост, а по този 
начин — и иновациите, е целесъобразно 
да се защитят инвестициите, които 
новаторите са направили при 
събирането на информацията и данните, 
предоставени от тях в подкрепа на 
заявление за нова храна, подадено в 
съответствие с настоящия регламент. 
Данните, обект на права на собственост, 
които са предоставени в подкрепа на 
заявление за включване на нова храна в 
списъка на Съюза, следва да бъдат 
защитени. В течение на ограничен 
период от време тези данни и 
информация не би трябвало да се 
използват в полза на последващ 
заявител, без съгласието на предишния 
заявител. Защитата на научните данни, 
предоставени от един заявител, не би 
трябвало да бъде пречка за други 
заявители да поискат включването на 
нови храни в списъка на Съюза въз 
основа на техни собствени научни 
данни или на данните на 
първоначалния заявител с неговото 
съгласие. Общо петгодишният период, в 
течение на който е предоставена защита 
на данните на предишния заявител, 
обаче не бива да бъде удължаван в 
случай на предоставяне на защита на 
данните на последващи заявители.
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Or. fr

Изменение 168
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При определени обстоятелства, с 
цел да се стимулира 
научноизследователската и развойна 
дейност в рамките на хранително-
вкусовата промишленост, а по този 
начин — и иновациите, е целесъобразно 
да се защитят инвестициите, които 
новаторите са направили при 
събирането на информацията и данните, 
предоставени от тях в подкрепа на 
заявление за нова храна, подадено в 
съответствие с настоящия регламент. 
Новоразработените научни 
доказателства и данните, обект на права 
на собственост, които са предоставени в 
подкрепа на заявление за включване на 
нова храна в списъка на Съюза, следва 
да бъдат защитени. В течение на 
ограничен период от време тези данни и 
информация не би трябвало да се 
използват в полза на последващ 
заявител, без съгласието на предишния 
заявител. Защитата на научните данни, 
предоставени от един заявител, не би 
трябвало да бъде пречка за други 
заявители да поискат включването на 
нови храни в списъка на Съюза въз 
основа на техни собствени научни 
данни или чрез позоваване на 
защитените данни със съгласието на 
предишния заявител. Общо 
петгодишният период, в течение на 
който е предоставена защита на данните 
на предишния заявител, обаче не бива 
да бъде удължаван в случай на 
предоставяне на защита на данните на 

(23) При определени обстоятелства, с 
цел да се стимулира 
научноизследователската и развойна 
дейност в рамките на хранително-
вкусовата промишленост, а по този 
начин — и иновациите, е целесъобразно 
да се защитят инвестициите, които 
новаторите са направили при 
събирането на информацията и данните, 
предоставени от тях в подкрепа на 
заявление за нова храна, подадено в 
съответствие с настоящия регламент. 
Новоразработените научни 
доказателства и данните, обект на права 
на собственост, които са предоставени в 
подкрепа на заявление за включване на 
нова храна в списъка на Съюза, следва 
да бъдат защитени. В течение на 
ограничен период от време тези данни и 
информация не би трябвало да се 
използват в полза на последващ 
заявител, без съгласието на предишния 
заявител. Защитата на научните данни, 
предоставени от един заявител, не би 
трябвало да бъде пречка за други 
заявители да поискат включването на 
нови храни в списъка на Съюза въз 
основа на техни собствени научни 
данни или чрез позоваване на 
защитените данни със съгласието на 
предишния заявител. Общо 
десетгодишният период, в течение на 
който е предоставена защита на данните 
на предишния заявител, обаче не бива 
да бъде удължаван в случай на 
предоставяне на защита на данните на 
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последващи заявители. последващи заявители.

Or. en

Изменение 169
Биляна Боржан

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) При спазване на изискванията за 
поверителност на заявлението, 
Комисията следва да предостави на 
заинтересованите страни примерен 
списък на заявленията, съдържащ 
основна информация. Този списък 
следва да предотврати 
последователното подаване на 
идентични или дублиращи се 
заявления и следователно да намали 
административната тежест както 
за потенциалните заявители, така и 
за Съюза.

Or. en

Изменение 170
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Новите храни се подчиняват на 
общите изисквания за етикетиране, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета за предоставянето на 
информация за храните на 
потребителите, и на другите приложими 
изисквания за етикетиране в 

(24) Новите храни се подчиняват на 
общите изисквания за етикетиране, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета за предоставянето на 
информация за храните на 
потребителите, и на другите приложими 
изисквания за етикетиране в 
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законодателството на Съюза относно 
храните. В някои случаи при 
етикетирането може да се наложи да 
бъде предоставена допълнителна 
информация за етикетирането, по-
специално що се отнася до описанието 
на храната, нейния източник или 
условията за употреба, за да се 
гарантира, че потребителите са 
осведомени в достатъчна степен за 
естеството на новата храна.

законодателството на Съюза относно 
храните. В някои случаи при 
етикетирането може да се наложи да 
бъде предоставена допълнителна 
информация за етикетирането, по-
специално що се отнася до описанието 
на храната, нейния източник или 
условията за употреба, за да се 
гарантира, че потребителите са 
осведомени в достатъчна степен за 
естеството на новата храна. 
Материалите, които пораждат 
етични съображения, както в 
настоящия Регламент (ЕО) № 258/97, 
следва също да бъдат указани на 
етикета, за да се даде възможност на 
потребителите да направят 
информиран избор.

Or. en

Изменение 171
Дита Харанзова

Предложение за регламент
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Новите храни се подчиняват на 
изискванията на законодателството 
на Съюза относно материалите и 
предметите, предназначени за 
контакт с храни, и по-специално 
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a, както и приетите в 
съответствие с него специални 
мерки.

__________________
1а Регламент (ЕО) № 1935/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 октомври 2004 година относно 
материалите и предметите, 
предназначени за контакт с храни, и 
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за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 
89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., 
стр. 4).

Or. en

Обосновка

Целта на това съображение е да предостави информация и отново да потвърди, че 
новите храни и храните от трети държави са обект не само на изискванията за 
етикетиране на ЕС, но също така и на изискванията за опаковане на ЕС. Новото 
съображение не създава нови задължения в рамките на настоящия регламент.

Изменение 172
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 24б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24б) В рамките на второто четене 
от 2010 г. на документацията 
относно новите храни, Европейският 
парламент, с много голямо 
мнозинство, поиска забрана на 
пускането на пазара на храни от 
клонирани животни и тяхното 
потомство. След като 
помирителната процедура относно 
новите храни през март 2011 г. беше 
неуспешна, Комисията се ангажира 
да излезе с конкретно предложение 
относно клонираните животни и 
тяхното потомство, като вземе 
предвид позициите на Съвета и на 
Европейския парламент. Въпреки 
това, предложенията относно 
клониране и храни от клонирани 
животни, представени през декември 
2013 г., не предвиждат никакви мерки 
по отношение на потомството на 
клонирани животни, дори и с цел 
информиране на потребителите. 
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Освен това Европейският парламент 
няма възможност да упражнява 
правата си като съзаконодател. 
Поради това е уместно Комисията да 
използва възможността, която се 
открива с назначаването на новата 
колегия, и да оттегли предложенията 
от 2013 г., за да представи нови 
предложения въз основа на 
обикновената законодателна 
процедура, с цел да се вземат предвид 
исканията на Парламента.

Or. en

Обосновка

Противно на всички обещания, дадени от Комисията, в „предложението относно 
храните от клонирани животни“ не са взети предвид исканията на ЕП и не са 
предвидени никакви мерки по отношение на потомството на клонирани животни. 
Това е огромно отстъпление в сравнение с март 2011 г., когато поне етикетирането 
на прясно говеждо месо бе подкрепено от всички институции, както и плесница в 
лицето на членовете на ЕП, които с много голямо мнозинство са поискали забрана на 
храните от клонирани животни и тяхното потомство. Освен това правното 
основание на мярката не дава възможност за процедура на съвместно вземане на 
решения, така че ЕП ще бъде лишен дори от правомощията си като съзаконодател.

Изменение 173
Ренате Зомер

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) С оглед създаване на 
възможност за изменение на списъка 
на Съюза с разрешаването на 
допълнителни нови храни, на 
Комисията следва да се предостави 
правомощие да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС с цел актуализиране на списъка 
на Съюза. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
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Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Изменение 174
Вирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия 
регламент по отношение на 
актуализирането на списъка на Съюза 
с добавянето на традиционна храна 
от трета държава, когато не са били 
повдигнати мотивирани възражения 
относно безопасността, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия за тази 
цел.

заличава се

Or. fr

Изменение 175
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент 
по отношение на актуализирането на 
списъка на Съюза с добавянето на 
традиционна храна от трета държава, 
когато не са били повдигнати 
мотивирани възражения относно 
безопасността, на Комисията следва да 
се предоставят изпълнителни 
правомощия за тази цел.

(27) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент 
по отношение на актуализирането на 
списъка на Съюза с добавянето на 
традиционна храна от трета държава, 
когато не са били повдигнати 
мотивирани възражения относно 
безопасността, на Комисията следва да 
се предостави правомощието за тази 
цел да приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Тъй като тези мерки са с общо приложение и са проектирани да допълват или 
изменят определени несъществени елементи на настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени правомощия да приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС с цел актуализиране на списъка.

Изменение 176
Елеонора Еви

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент 
по отношение на актуализирането на 
списъка на Съюза с добавянето на 
традиционна храна от трета държава, 
когато не са били повдигнати 
мотивирани възражения относно 
безопасността, на Комисията следва да 
се предоставят изпълнителни 
правомощия за тази цел.

(27) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент 
по отношение на актуализирането на 
списъка на Съюза с добавянето на 
традиционна храна от трета държава, 
когато не са били повдигнати
възражения относно безопасността, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия за тази цел.

Or. it



AM\1037316BG.doc 73/83 PE539.826v01-00

BG

Изменение 177
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия 
регламент по отношение на 
актуализирането на списъка на Съюза 
с добавянето на традиционна храна 
от трета държава, когато не са били 
повдигнати мотивирани възражения 
относно безопасността, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия за тази 
цел.

(27) Първоначалният списък на Съюза 
на традиционна храна от трета 
държава следва да бъде приложен към
настоящия регламент и този списък 
следва да бъде актуализиран 
посредством делегирани актове.

Or. en

Изменение 178
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия 
регламент по отношение на 
актуализирането на списъка на Съюза с 
добавянето на традиционна храна от 
трета държава, когато не са били 
повдигнати мотивирани възражения 
относно безопасността, на Комисията 
следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия за тази 
цел.

(27) На Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия за 
приемане на делегирани актове в 
съответствие с член 26a по 
отношение на актуализирането на 
списъка на Съюза с добавянето на 
традиционна храна от трета държава, 
когато не са били повдигнати 
мотивирани възражения относно 
безопасността.

Or. en
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Обосновка

На Комисията следва да се предостави правомощие да приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС с цел актуализиране на списъка на Съюза.

Изменение 179
Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Изпълнителните правомощия, 
свързани с определението на 
понятието „нова храна“, процесът на 
консултации за определяне на 
статут на нова храна, другите 
актуализации на списъка на Съюза, 
изготвянето и представянето на 
заявления или уведомления за 
включването на храни в списъка на 
Съюза, механизмът за проверка на 
валидността на заявленията или 
уведомленията, както и 
поверителната обработка на 
данните и преходните разпоредби, 
трябва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета22.

заличава се

__________________
22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13).

Or. fr
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Изменение 180
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Изпълнителните правомощия, 
свързани с определението на понятието 
„нова храна“, процесът на 
консултации за определяне на 
статут на нова храна, другите 
актуализации на списъка на Съюза, 
изготвянето и представянето на 
заявления или уведомления за 
включването на храни в списъка на 
Съюза, механизмът за проверка на 
валидността на заявленията или 
уведомленията, както и 
поверителната обработка на 
данните и преходните разпоредби,
трябва да се упражняват в съответствие 
с Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета22.

(28) Изпълнителните правомощия, 
свързани с определението на понятието 
„нова храна“, изготвянето и 
представянето на заявления или 
уведомления за включването на храни в 
списъка на Съюза и механизмът за 
проверка на валидността на заявленията 
или уведомленията трябва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета22.

__________________ __________________
22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 181
Никола Капуто
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Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Изпълнителните правомощия, 
свързани с определението на 
понятието „нова храна“, процесът на 
консултации за определяне на статут на 
нова храна, другите актуализации на 
списъка на Съюза, изготвянето и 
представянето на заявления или 
уведомления за включването на храни в 
списъка на Съюза, механизмът за 
проверка на валидността на заявленията 
или уведомленията, както и 
поверителната обработка на данните и 
преходните разпоредби, трябва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета22.

(28) Изпълнителните правомощия, 
свързани с процеса на консултации за 
определяне на статут на нова храна, 
изготвянето и представянето на 
заявления или уведомления за 
включването на храни в списъка на 
Съюза, механизмът за проверка на 
валидността на заявленията или 
уведомленията, както и поверителната 
обработка на данните, следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета22.

__________________ __________________
22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 182
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Изпълнителните правомощия, 
свързани с определението на 

(28) Изпълнителните правомощия, 
свързани с изготвянето и представянето 
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понятието „нова храна“, процесът на 
консултации за определяне на 
статут на нова храна, другите 
актуализации на списъка на Съюза,
изготвянето и представянето на 
заявления или уведомления за 
включването на храни в списъка на 
Съюза, механизмът за проверка на 
валидността на заявленията или 
уведомленията, както и поверителната 
обработка на данните и преходните 
разпоредби, трябва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета22.

на заявления или уведомления за 
включването на храни в списъка на 
Съюза, механизмът за проверка на 
валидността на заявленията или 
уведомленията, както и поверителната 
обработка на данните, трябва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета22.

__________________ __________________
22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Обосновка

Решението относно обхвата е от съществено значение за регламента и поради това 
не следва да бъде приемано с актове за изпълнение.

Изменение 183
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) На Комисията следва да се 
предоставят правомощия да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС по отношение на 
разрешаването на нови храни и на 
традиционни храни от трети 
държави, актуализирането на 
списъка на Съюза и процеса на 
консултации за определяне на 
статут на нова храна. От особена 
важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Изменение 184
Павел Поц

Предложение за регламент
Съображение 28б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28б) С цел допълване или изменение 
на някои елементи от настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз по отношение на определението 
на „нови храни“, разрешаването на 
нови храни и на традиционни храни 
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от трети държави, установянето и 
актуализирането на списъка на Съюза 
и приемането на преходни мерки. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигурява едновременно и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Решението относно обхвата е от съществено значение за регламента и поради това 
не следва да бъде приемано с актове за изпълнение. На Комисията следва да се 
предостави правомощие да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС с цел актуализиране на списъка на Съюза.

Изменение 185
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
Лин Бойлан
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 28в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28в) Регламент (ЕО) № 882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. относно 
официалния контрол, провеждан с 
цел осигуряване на проверка на 
съответствието със 
законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и 
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хуманното отношение към 
животните[1], определя общи 
правила за осъществяване на 
официален контрол за проверка на 
съответствието със 
законодателството в областта на 
храните. Следователно държавите 
членки трябва да извършват 
официален контрол в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 882/2004, за да 
наложат спазването на настоящия 
регламент.

Or. en

([1]               ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Коригирана версия (ОВ L 191, 28.5.2004 г., 
стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ 

L 363, 20.12.2006 г, стр. 1).

Обосновка

Конкретно позоваване на Регламента относно официалния контрол беше включено в 
предложението на Комисията от 2008 г. и е целесъобразно това позоваване да бъде 
запазено.

Изменение 186
Силви Годен, Мирей Д'Орнано, Жан-Франсоа Жалк

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент определя 
правила за пускането на пазара в 
рамките на Съюза на нови храни, с цел 
да се осигури ефективното 
функциониране на вътрешния пазар, 
като в същото време се гарантира 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и интересите на потребителите.

1. Настоящият регламент определя 
правила за пускането на пазара в 
рамките на Съюза на нови храни, с цел 
да се осигури ефективното 
функциониране на вътрешния пазар, 
като в същото време се гарантира 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве, здравето на животните и 
интересите на потребителите. По този 
начин, разпоредбите по-долу следва да 
се прилагат за продукти, 
предназначени за консумация от 
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човека и изхранване на животни, 
независимо дали става дума за 
животновъдство или домашни 
любимци.

Or. fr

Изменение 187
Марит Полсен, Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Катрин Биърдър

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент определя 
правила за пускането на пазара в 
рамките на Съюза на нови храни, с цел 
да се осигури ефективното 
функциониране на вътрешния пазар, 
като в същото време се гарантира 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и интересите на потребителите.

1. Настоящият регламент определя 
правила за пускането на пазара в 
рамките на Съюза на нови храни, с цел 
да се осигури ефективното 
функциониране на вътрешния пазар, 
като в същото време се гарантира 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве, околната среда и интересите на 
потребителите.

Or. en

Изменение 188
Мишел Ривази, Жозе Бове, Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент определя 
правила за пускането на пазара в 
рамките на Съюза на нови храни, с цел 
да се осигури ефективното 
функциониране на вътрешния пазар, 
като в същото време се гарантира 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и интересите на потребителите.

1. Настоящият регламент определя 
правила за пускането на пазара в 
рамките на Съюза на нови храни, с цел 
да се осигури ефективното 
функциониране на вътрешния пазар, 
като в същото време се гарантира 
високо ниво на защита на човешкото 
здраве и интересите на потребителите, 
както и забраната за пускане на 
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пазара на храни, в които са 
използвани наноматериали.

Or. fr

Обосновка

В момента не съществува надежден и признат от научната общност метод, който 
да дава възможност да се направи оценка на въздействието на нанотехнологиите 
върху здравето и околната среда в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план.

Изменение 189
Ренате Зомер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Целта на настоящия регламент е 
да осигури високо равнище на защита 
на здравето на човека и на 
интересите на потребителите, като 
същевременно гарантира ефективно 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 190
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Целта на настоящия регламент е 
да осигури високо равнище на защита 
на интересите на потребителите, на 
хуманното отношение към 
животните и на околната среда, 
като същевременно гарантира 
ефективното функциониране на 
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вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Това изменение обединява изменение 28 от проектодоклада с изменението от 2010 г., 
внесено от Европейския парламент на второ четене.

Изменение 191
Елеонора Еви

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) генетично модифицирани храни, 
попадащи в приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

а) генетично модифицирани храни, 
попадащи в приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и на 
Директива 18/2001/ЕО;

Or. it

Изменение 192
Павел Поц

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) храни, попадащи в приложното 
поле на Директива XXX/XX/EС на 
Съвета относно [пускането на пазара 
на храни от клонирани животни].

заличава се

Or. en


