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21.10.2015 A8-0046/96 

Изменение  96 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Храни от клонирани животни, 

попадат в приложното поле на 

Регламент (ЕО) № 258/97. 

Изключително важно е да не се 

получи правна неяснота по 

отношение на пускането на пазара на 

храни от клонирани животни и/или 

техните потомци по време на 

преходния период след края на 

прилагането на Регламент (EО) № 

258/97. Следователно до влизането в 

сила на специално законодателство 

относно храните от клонирани 

животни и/или техните потомци 

храните от клонирани животни 

следва да попадат в приложното поле 

на настоящия регламент като храни 

от животни, получени посредством 

нетрадиционни животновъдни 

практики. Тези храни следва да бъдат 

етикетирани по съответен начин за 

крайния потребител в съответствие 

с действащото законодателство на 

Съюза. 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Изменение  97 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

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 заявителят следва 

да може да предпочете по-бърза и 

опростена процедура за актуализиране 

на списъка на Съюза в отсъствие на 

надлежно 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 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Изменение  98 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

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 органът 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 

счита, по-конкретно, че е налице 

ограничена 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. В своята 

препоръка от 19 септември 2013 г. 

относно изпитването на 

безопасността и оценяването на 

произведени наноматериали Съветът 

на Организацията за икономическо 
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сътрудничество и развитие стигна до 

заключението, че подходите при 

изпитването и оценяването на 

традиционни химикали по принцип са 

подходящи за оценка на 

безопасността на наноматериалите, 

но че може да се наложи те да бъдат 

съобразени със специфичните 

характеристики на 

наноматериалите. За да се оцени по-

добре безопасността на 

наноматериалите за хранителни цели и 

за справяне с настоящите пропуски в 

токсикологичните познания и в 

методите за измерване, са 

необходими методи на изпитване, 

включително на изпитване без 

животни, които отчитат специфичните 

характеристики на специално 

създадените наноматериали. 

21
 Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 

2011;9(5):2140. 

21
 Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 

2011;9(5):2140. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Изменение  99 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) С оглед опазване на 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 

на безопасността. 

Or. en 



 

AM\1076693BG.doc  PE568.557v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/100 

Изменение  100 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

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 

на Комисията следва да се предоставят 

изпълнителни правомощия по 

отношение по-специално на 

процедурата по определяне на 

статута на новата храна, еднаквото 

тълкуване на това дали определена 

храна отговаря на определението на 

понятието „нова храна“, 

изготвянето и последващите 

актуализации на списъка на Съюза, 

съдържанието, изготвянето и 

представянето на заявления и 

уведомления, както и на механизма за 

проверка на тяхната валидност, 

правилата относно поверителността 

и преходните мерки. Тези 

изпълнителни правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Изменение  101 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква а – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) „нова храна“ е всяка храна, която не е 

била използвана за консумация от 

човека в значителна степен в рамките на 

Съюза преди 15 май 1997 г., независимо 

от датата на присъединяване на 

различните държави членки към 

Съюза, и включва по-специално: 

a) „нова храна“ е всяка храна, която не е 

била използвана за консумация от 

човека в значителна степен в рамките на 

Съюза преди 15 май 1997 г., независимо 

от датата на присъединяване на 

държавите членки към Съюза, и която 

попада поне в една от следните 

категории: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Изменение  102 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква а – подточка i 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(i) храна, за която се прилага нов 

производствен процес, който не е бил 

използван за производство на храни в 

рамките на Съюза преди 15 май 1997 г., 

ако този производствен процес 
предизвиква значителни промени в 

състава или структурата на храната, 

засягащи нейната хранителна стойност, 

начина, по който тя се усвоява от 

организма, или съдържанието на 

нежелани вещества; 

(i) храна, получена в резултат на 

производствен процес, който не е бил 

използван за производство на храни в 

рамките на Съюза преди 15 май 1997 г., 

който предизвиква значителни промени 

в състава или структурата на храната, 

засягащи нейната хранителна стойност, 

метаболизъм или съдържанието на 

нежелани вещества; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Изменение  103 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква а – подточка i a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (ia) храна с нова или преднамерено 

модифицирана молекулярна 

структура, когато тази молекулярна 

структура не е била използвана като 

храна или в храна на територията на 

Съюза преди 15 май 1997 г.; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Изменение  104 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква a – подточка i б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (iб) храна, съставена, изолирана или 

произведена от микроорганизми, гъби 

или водорасли; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Изменение  105 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

Лин Бойлан 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2014 

Джеймз Никълсън 

Нови храни 

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

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква a – подточка i в (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (iв) храна, съставена, изолирана или 

произведена от материали с 

минерален произход; 

Or. en 

 

 


