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21.10.2015 A8-0046/106 

Изменение  106 

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 г (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iг) храна, съставена, изолирана или 

произведена от растения или части 

от тях, освен когато тази храна има 

история на безопасна употреба в 

рамките на Съюза и е съставена, 

изолирана или произведена от 

растение или сорт от същия вид, 

получен чрез: 

 – традиционни посадъчни практики, 

използвани за производството на 

храна в Съюза преди 15 май 1997 г.; 

или 

 – нетрадиционни посадъчни 

практики, които не са били 

използвани за производството на 

храни в рамките на Съюза преди 15 

май 1997 г., при положение че тези 

практики не водят до значителни 

промени в състава или структурата 

на храната, като засягат нейната 

хранителна стойност, метаболизъм 

или ниво на нежелани вещества; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/107 

Изменение  107 

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 д (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iд) храна, съставена, изолирана или 

произведена от животни или части 

от тях, с изключение на животни, 

получени чрез традиционни практики 

за отглеждане, използвани за 

производство на храна в Съюза преди 

15 май 1997 г., и когато храната от 

тези животни има история на 

безопасна употреба в рамките на 

Съюза; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/108 

Изменение  108 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

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 e (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iе) храна, съставена, изолирана или 

произведена от клетъчни култури или 

тъканни култури, получени от 

животни, растения, микроорганизми, 

гъби или водорасли; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/109 

Изменение  109 

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 ii 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) храна, съдържаща или съставена от 

„специално създадени наноматериали“, 

в съответствие с определението в член 

2, параграф 2, буква у) от Регламент 

(ЕС) № 1169/2011; 

ii) храна, съставена от „специално 

създадени наноматериали“, в 

съответствие с определението в буква 

аа) от настоящия параграф; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/110 

Изменение  110 

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 1 – буква а – подточка iii – тире 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– е бил приложен нов производствен 

процес, като посочения в подточка i) от 

настоящия параграф; или 

– е бил приложен производствен процес, 

който не е бил използван за 

производството на храни в рамките 

на Съюза преди 15 май 1997 г., като 

посочения в буква а), подточка i) от 

настоящия параграф; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/111 

Изменение  111 

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 iii – тире 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– тези вещества съдържат или са 

съставени от „специално създадени 

наноматериали“, в съответствие с 

определението в член 2, параграф 2, 

буква у) от Регламент (ЕС) № 

1169/2011; 

– те съдържат или са съставени от 

„специално създадени наноматериали“, 

в съответствие с определението в буква 

аа) от настоящия параграф; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/112 

Изменение  112 

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 iv а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iva) храна, получена от клонирани 

животни и/или тяхното потомство 

съгласно условията на член 29а; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/113 

Изменение  113 

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 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) „специално създадени 

наноматериали“ означава всеки 

специално произведен материал, 

съдържащ частици в несвързано 

състояние или под формата на 

агрегат или агломерат, при което 

външният размер в едно или повече 

измерения на поне 10% от общия брой 

частици е в обхвата 1 – 100 nm; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/114 

Изменение  114 

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 9 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Процедурата за разрешаване на 

пускането на пазара в рамките на Съюза 

на нова храна и за актуализиране на 

списъка на Съюза, предвиден в член 8, 

завършва с приемането на акт за 

изпълнение, в съответствие с член 11. 

3. Процедурата за разрешаване на 

пускането на пазара в рамките на Съюза 

на нова храна и за актуализиране на 

списъка на Съюза, предвиден в член 8, 

завършва с приемането на делегиран 

акт, в съответствие с членове 11 и 26а. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0046/115 

Изменение  115 

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 11 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В деветмесечен срок от датата на 

публикуване на становището на ЕОБХ 

Комисията представя на комитета по 

член 27, параграф 1 проект на акт за 

изпълнение за актуализиране на 

списъка на Съюза, като взема предвид: 

В седеммесечен срок от датата на 

публикуване на становището на Органа 

Комисията представя проект на 

делегиран акт за разрешаване на 

пускането на пазара в рамките на 

Съюза на нова храна и за 

актуализиране на списъка на Съюза, 

като взема предвид следното: 

Or. en 

 

 


