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КРАТКА ОБОСНОВКА 

 

 

През януари 2008 г. Комисията предложи да се преразгледа законодателството на ЕС в 

областта на новите храни (2008/0002 (COD)). Законодателната процедура обаче бе 

спряна на етапа на помирителната процедура поради разногласия относно включването 

в приложното поле на регламента на храни, произведени от клонирани животни. През 

декември 2013 г. Комисията прие преразгледан пакет от мерки относно храните, 

произведени от клонирани животни, и новите храни. 

 

Предложеният регламент за новите храни вече не обхваща храни, произведени от 

клонирани животни, тъй като те са предмет на отделно предложение в същия пакет. 

Докладчикът приветства изключването на храните, произведени от клонирани 

животни, от приложното поле на настоящия регламент и включването им в отделно 

предложение, както бе поискано по-рано от комисията по земеделие и развитие на 

селските райони. Предложението също така не се прилага за генно модифицирани 

храни, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1829/20031. 

 

Предложението за новите храни има за цел да преразгледа действащото 

законодателство относно новите храни (Регламент (ЕО) № 258/972 и Регламент (ЕО) 

№ 1852/20013) с цел да се актуализират и опростят настоящите процедури за 

разрешаване и да се вземе предвид развитието на законодателството на Съюза в 

последно време. С предложения регламент Комисията си поставя за цел да създаде 

централизирана система за разрешаване на нови храни, която да създаде повече 

сигурност за подаващите заявления за нови храни и да опрости и ускори процеса на 

издаване на разрешения. Докладчикът е съгласен с необходимостта от опростяване на 

настоящата процедура за разрешаване, но се придържа към мнението, че следва да се 

отдаде приоритет на защитата на безопасността на храните и здравето на потребителите 

на всички етапи от процедурата по разрешаване на нови храни. В допълнение, съгласно 

принципа на предохранителните мерки, Съюзът следва да предостави на гражданите 

пълния диапазон от защитни механизми по отношение на безопасността на храните, 

които се пускат на пазара на Съюза.  

 

Що се отнася до традиционните храни от трети държави, с цел да се премахнат всички 

бариери пред търговията, създавани от настоящия продължителен процес на 

разрешаване, предложението също така въвежда опростен процес на разрешаване. В 

случай че може да бъде доказана история на безопасно използване в трета държава и 

няма възражения по отношение на безопасността от страна на държавите членки и 

                                                 
1  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). 
2  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). 
3  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). 
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ЕОБХ, ще бъде разрешено тази храна да бъде пусната на пазара на ЕС. Докладчикът 

счита, че спрямо храните от трети държави следва също да се наложи изискване да 

отговарят на стандарти, еквивалентни на тези, които се изискват по отношение на 

храните с произход от ЕС.  

 

Докладчикът също така счита, че държавите членки следва да имат възможността да се 

консултират с Комисията и държавите членки, когато срещат трудности при 

установяването на това дали една храна попада в приложното поле на настоящия 

регламент, след като е взета предвид цялата необходима информация, предоставена от 

стопанските субекти в хранителната промишленост. 

 

Същевременно, при оценката на безопасността на нова храна, която се предвижда да 

замести подобна храна, ЕОБХ трябва да гарантира, че новата храна няма да има по-

неблагоприятни за потребителя хранителни качества в сравнение с храната, която 

следва да замести. 

 

Комисията предлага да се изготви първоначален списък на Съюза на разрешени нови 

храни и традиционни храни от трети държави посредством акт за изпълнение. 

Списъкът на нови храни обаче е съществен елемент, който следва да бъде включен в 

основния акт (в приложение към него). Освен това следва да се предостави възможност 

списъкът с нови храни да бъде актуализиран, без процедурата да изисква толкова 

време, колкото е необходимо за основен законодателен акт, поради което се 

препоръчва използването на делегирани актове.  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид в доклада 

си следните изменения: 

 

 

 

 

Изменение  1 

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 

(2) В процеса на изпълнение на 

политиките на Съюза в областта на 

храните следва да бъде осигурено 

високо ниво на защита на човешкото 
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здраве и на интересите на 

потребителите, както и ефективно 

функциониране на вътрешния пазар, 

като същевременно се гарантира 

нужната прозрачност. 

здраве, на интересите на потребителите 

и на околната среда, както и 

ефективно функциониране на 

вътрешния пазар, като същевременно се 

гарантира нужната прозрачност и 

защитата на здравето на 

животните. Освен това следва да се 

прилага принципът на 

предохранителните мерки, установен 

в Регламент (ЕО) № 178/20021а на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 __________________ 

 1а 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 (OВ L 31, 

1.2.2002 г., стр. 1). 

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2а) Стандартите, установени в 

законодателството на Съюза, следва 

да се прилагат спрямо всички храни, 

пускани на пазара в рамките на 

Съюза, включително храни, внесени 

от трети държави. 

Обосновка 

Това изменение бе прието от комисията по земеделие и развитие на селските райони в 

нейното становище на първо четене относно предложението от 2008 г. (2008/0002 

(COD)) и изглежда целесъобразно отново да се подчертае, че стандартите на Съюза 

следва да се прилагат и спрямо вносните храни. 
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Изменение  3 

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. 

__________________  

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). 

 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) Храни и хранителни съставки, 

които попадат в следните категории, 

следва да бъдат разглеждани като 

нови храни съгласно определението в 

настоящия регламент: храни и 

хранителни съставки с нова или 

преднамерено модифицирана 

първична молекулна структура; храни 
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и хранителни съставки, които 

съдържат или са извлечени от 

микроорганизми, гъби, водорасли или 

други материали с биологичен или 

минерален произход; храни, които 

съдържат, състоят се или са 

произведени от растения или техни 

части, с изключение на растения, 

получени чрез традиционни практики 

на размножаване или отглеждане, и 

които имат история на безопасна 

употреба като храна на пазара на 

Съюза, когато тези практики не 

водят до значителни промени в 

състава или структурата на 

храните, засягащи хранителната им 

стойност, начина, по който се 

усвояват от организма или 

съдържанието на нежелани 

вещества; и храни, които съдържат, 

състоят се или са произведени от 

насекоми или техни части; 

 

 

Изменение  5 

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 или предлагана на 

пазара в рамките на 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. 
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Обосновка 

Вследствие на промените, предложени в член 2, параграф 2, буква а). 

 

 

Изменение  6 

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 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, 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. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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304, 22.11.2011 г., стр. 18). 304, 22.11.2011 г., стр. 18). 

 

 

Изменение  7 

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, 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. 

(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, 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 

след пълна оценка на риска, а 

впоследствие – в съответствие със 

съответното специфично 

законодателство. 

Обосновка 

Вследствие на промените, предложени в член 2, параграф 2, буква а), подточка i). 

 

 

Изменение  8 

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, 



 

PE537.498v03-00 10/47 AD\1039139BG.doc 

BG 

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 

като част от обичайния всекидневен 

хранителен режим на значителна част 

от населението на тази държава. При 

тяхното оценяване и управление на 

безопасността следва да се взема под 

внимание историята им на безопасна 

употреба като храна в третата 

държава, с изключение на видовете 

нехранителна употреба, употребите, 

които не са свързани с обичайния 

хранителен режим, и употребите за 

медицински цели. Също така следва 

да се взема предвид това, че 

структурата и свойствата на храни, 

получени от трети държави, могат 

да варират в зависимост от 

климатичните условия. 

 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (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, 

предоставена от операторите в 

хранителната промишленост, и при 

необходимост да бъде подкрепена с 

друга информация, която може да 

бъде получена в третите държави. 

Когато информацията за 

консумацията на дадена храна от 

човека е недостатъчна, за събирането 

на такава информация следва да се 

въведе опростена и прозрачна 
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процедура с участието на Комисията, 

Европейския орган за безопасност на 

храните (ЕОБХ) и операторите в 

хранителната промишленост. На 

Комисията следва да се предоставят 

изпълнителни правомощия с цел 

уточняване на етапите на подобна 

процедура на консултации. 

Обосновка 

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

 

 

Изменение  10 

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 

 

 

Изменение  11 

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 

хранителната промишленост и при 

необходимост да бъде подкрепена с 

(Не се отнася до българския текст.) 
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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. 

Обосновка 

Лингвистично изменение – не се отнася до българския текст – засяга френския текст. 

 

Изменение  12 

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 и оценката на 

безопасността им следва да се 

основава на принципа на 

предохранителните мерки, установен 

в член 7 от Регламент (ЕО) 

№ 178/2002. Освен това употребата им 

не следва да води до заблуда на 

потребителя. Поради това 

потребителите следва да бъдат 

информирани относно съдържанието 

на новите храни, както и за 

използваните за тяхното 
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производство съставки и технологии. 

Ето защо изискванията за 

етикетиране на продуктите са от 

изключително значение, по-специално 

ако новата храна е създадена с 

помощта на нови животновъдни или 

земеделски методи, нови материали 

или нови производствени процеси. 
Също така, 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 или с по-ниско качество 

за потребителя в хранителен аспект. 

Обосновка 

Първата част от това изменение бе приета от комисията по земеделие и развитие 

на селските райони в нейното становище на първо четене относно предложението 

от 2008 г. (2008/0002 (COD)) и изглежда целесъобразно тук отново да се подчертае, 

че следва да се прилага принципът на предохранителните мерки. 

 

Изменение  13 

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 

(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. 
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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. 

Обосновка 

Първоначалният списък на Съюза на новите храни и на традиционните храни от 

трети държави следва да бъде приложен към настоящия регламент, а списъкът 

следва да бъде актуализиран посредством делегирани актове. 

 

 

Изменение  14 

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. 

Този списък следва да бъде лесно 

достъпен и напълно прозрачен. На 

Комисията следва да бъдат 

делегирани правомощия да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

ДФЕС по отношение на 

актуализирането на списъка на 

Съюза. 
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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  15 

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 

хармонизирана научна оценка на новите 

храни, тези оценки следва да се 

извършват от ЕОБХ. ЕОБХ, чиито 

оценки 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. 

 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21а) Храните от клонирани 

животни са уредени в Регламент (ЕО) 

№ 258/1997 и следва да бъдат 

обхванати от бъдещата директива 

относно пускането на пазара на храни 

от клонирани животни. В този 



 

PE537.498v03-00 16/47 AD\1039139BG.doc 

BG 

контекст храните от клонирани 

животни следва да бъдат изключени 

от приложното поле на настоящия 

регламент. 

 

 

Изменение  17 

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 

Обосновка 

Първоначалният списък на Съюза на новите храни и на традиционните храни от 

трети държави следва да бъде приложен към настоящия регламент, а списъкът 

следва да бъде актуализиран посредством делегирани актове. 

 

 

Изменение  18 

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 

(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 
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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. 

валидността на заявленията или 

уведомленията, както и разпоредбите 

относно 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). 

Обосновка 

Изменението е съгласувано с промените, направени в членовете относно използването 

на изпълнителни или делегирани правомощия. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 28 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (28а) С цел допълване или изменение 

на някои несъществени 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 

от трети държави, актуализирането 

на списъка на Съюза и приемането на 

преходни мерки. От особена важност 

е по време на подготвителната си 
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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. 

Обосновка 

Изменението е съгласувано с промените, направени в членовете относно използването 

на изпълнителни или делегирани правомощия. 

 

 

Изменение  20 

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 високо ниво на защита 

на човешкото здраве, интересите на 

потребителите и околната среда, 

като същевременно се гарантира 

ефективното функциониране на 

вътрешния пазар, прозрачност, 

стимулиране на иновациите в 

хранително-вкусовата промишленост 

и където е уместно, защитата на 

здравето на животните. 
 

 

 

 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква в 
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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 

 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Храните, получени от клонирани 

животни, не се включват в списъка на 

Съюза на новите храни. 

 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „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: 

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

била използвана за консумация от 

човека в значителна степен или 

предлагана на пазара в рамките на 

Съюза преди 15 май 1997 г., независимо 

от датата на присъединяване на 

различните държави членки към Съюза, 

и която попада поне в една от 

следните категории: 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел да се повиши правната сигурност. 
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Изменение  24 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -iа) храни и хранителни съставки с 

нова или преднамерено модифицирана 

първична молекулна структура; 

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква а – подточка -i б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -iб) храни и хранителни съставки, 

които съдържат или са извлечени от 

микроорганизми, гъби, водорасли или 

други материали с биологичен или 

минерален произход; 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел да се даде възможност регламентът да бъде 

адаптиран към новите технологии, но също така и към новите храни, навлизащи на 

пазара на Съюза. 

 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква а – подточка -i в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -iв) храни, които съдържат, състоят 

се или са произведени от растения 

или техни части, с изключение на 

растения, получени чрез традиционни 

практики на размножаване или 

отглеждане, и които имат история 

на безопасна употреба като храни на 
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пазара на Съюза, когато тези 

практики не водят до значителни 

промени в състава или структурата 

на храните, засягащи хранителната 

им стойност, начина, по който се 

усвояват от организма или 

съдържанието на нежелани 

вещества; 

 

 

 

Изменение  27 

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 нов 

производствен процес, който не е бил 

използван за производство на храни в 

рамките на Съюза преди 15 май 1997 г. 

и който 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, определени на 

основата на оценка на риска; 

 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iа) храни, които съдържат, състоят 

се или са произведени от насекоми 

или техни части; 
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Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – 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.; или 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел изясняване. 

 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) „история на безопасна употреба на 

храна“ означава, че безопасността на 

въпросната храна е била потвърдена с 

данни за нейния състав и от натрупания 

опит от продължила поне 25 години 

употреба в обичайния хранителен 

режим на голяма част от населението на 

трета държава, преди извършването на 

уведомление по член 13; 

в) „история на безопасна употреба на 

храна“ означава, че безопасността на 

въпросната храна е била потвърдена с 

данни за нейния състав и от натрупания 

опит от продължила поне 25 години 

употреба в обичайния хранителен 

режим на значителна част от 

населението на трета държава, преди 

извършването на уведомление по 

член 13; 

Обосновка 

Терминът „значителна“ е по-подходящ в случая. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква д a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) „клонирани животни“ означава 

животни, създадени чрез безполов, 

изкуствен метод на размножаване с 

цел създаване на генетично 

идентично или почти идентично 

копие на отделно животно; 

 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 3 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изпълнително правомощие по 

отношение на определението за нова 

храна в член 2, параграф 2, буква а) 

Делегиране на правомощие по 

отношение на определението за нова 

храна в член 2, параграф 2, буква а) 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да гарантира еднаквото 

прилагане на настоящия регламент, 
Комисията може да реши, 

посредством актове за изпълнение, 
дали дадена храна попада в обхвата на 

определението за „нова храна“, 

съдържащо се в член 2, параграф 2, 

буква а). 

На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26а с 

цел вземане на решение дали дадена 

храна попада в обхвата на 

определението за „нова храна“, 

съдържащо се в член 2, параграф 2, 

буква а). 

Обосновка 

По-подходящо е да се използват делегирани правомощия за вземане на решение с 

такова общо приложение като определението за нова храна, което също така 

определя приложното поле на настоящия регламент. 

 



 

PE537.498v03-00 24/47 AD\1039139BG.doc 

BG 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, предвидена в член 27, 

параграф 3. 

заличава се 

 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Стопанските субекти в хранителната 

промишленост проверяват дали храната, 

която възнамеряват да пуснат на пазара 

в рамките на Съюза, попада в 

приложното поле на настоящия 

регламент. 

(Не се отнася до българския текст.) 

Обосновка 

Лингвистично изменение – не се отнася до българския текст – засяга френския текст. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Стопанските субекти в хранителната 

промишленост се консултират с 

държава членка, когато не са сигурни 

дали дадена храна, която възнамеряват 

да пуснат на пазара в рамките на Съюза, 

попада в приложното поле на настоящия 

регламент. В този случай стопанските 

субекти в хранителната промишленост 

2. Стопанските субекти в хранителната 

промишленост се консултират с 

държава членка, когато не са сигурни 

дали дадена храна, която възнамеряват 

да пуснат на пазара в рамките на Съюза, 

попада в приложното поле на настоящия 

регламент. В този случай стопанските 

субекти в хранителната промишленост 
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предоставят при поискване 

необходимата информация на 

държавата членка, за да може тя да 

определи по-специално степента, в 

която въпросната храна е била 

използвана за консумация от човека в 

рамките на Съюза преди 15 май 

1997 г. 

предоставят цялата необходима 

информация на държавата членка, за да 

може тя да определи дали една храна 

попада в приложното поле на 

настоящия регламент или не. 

 

Обосновка 

Стопанските субекти в хранителната промишленост трябва да предоставят цялата 

информация, свързана с новия продукт, който възнамеряват да пуснат на пазара, с 

цел да се установи дали това е нова храна. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. За да се установи дали определена 

храна попада в приложното поле на 

настоящия регламент, държавите 

членки могат да се консултират с 

Комисията и с други държави членки. 

Обосновка 

В случаи, в които държавите членки имат съмнения, свързани с включването на 

дадена храна в приложното поле на настоящия регламент, те имат възможността 

да се консултират с Комисията и/или държавите членки. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията съставя и актуализира 

списък на Съюза на новите храни, 

разрешени да бъдат пуснати на пазара в 

рамките на Съюза, в съответствие с 

членове 6, 7 и 8 (наричан по-долу 

1. С приложението се определя списък 

на Съюза на новите храни, получили 

разрешение да бъдат пуснати на пазара 

в рамките на Съюза в съответствие с 

членове 6 и 8 (наричан по-долу 
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„списъкът на Съюза“). „списъкът на Съюза“). 

Обосновка 

Първоначалният списък на Съюза на новите храни и на традиционните храни от 

трети държави следва да бъде приложен към настоящия регламент, а списъкът 

следва да бъде актуализиран посредством делегирани актове. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Само новите храни, разрешени и 

включени в списъка на Съюза, могат да 

бъдат пуснати на пазара в рамките на 

Съюза като такива и употребявани в 

храни или върху храни при 
предвидените в него условия на 

употреба. 

2. Само новите храни, разрешени и 

включени в списъка на Съюза, могат да 

бъдат пуснати на пазара в рамките на 

Съюза като такива и употребявани 

съгласно предвидените в него условия 

на употреба и изисквания за 

етикетиране. 

Обосновка 

Новите храни подлежат на изискванията за етикетиране съгласно Регламент (ЕС) 

№ 1169/2011. 

 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Комисията публикува списъка на 

Съюза на своя уебсайт. 

 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) не крие риск за човешкото здраве с 

оглед на наличните научни 

доказателства; 

а) не крие риск за човешкото здраве и 

където е приложимо – за околната 

среда с оглед на наличните научни 

доказателства и след прилагането на 

принципа на предохранителните 

мерки, определен в член 7 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002; 

Обосновка 

Първата част от това изменение бе приета от комисията по земеделие и развитие 

на селските райони в нейното становище на първо четене относно предложението 

от 2008 г. (2008/0002 (COD)) и изглежда целесъобразно тук отново да се подчертае, 

че следва да се прилага принципът на предохранителните мерки. 

 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) нейната употреба не води до заблуда 

на потребителя; 

б) нейната употреба не води до заблуда 

на потребителя, дори по отношение на 

характеристиките ѝ; 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 7 заличава се 

Първоначално изготвяне на списъка 

на Съюза  

 

Не по-късно от … 23 Комисията 

изготвя, посредством акт за 

изпълнение, списъка на Съюза, като 

вписва в него новите храни, които са 

разрешени и/или за които е получено 
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уведомление по силата на 

член 4, 5 или 7 от Регламент (ЕО) 

№ 258/97, включително 

съществуващите условия за 

разрешаване. 

Този акт за изпълнение се приема в 

съответствие с процедурата по 

консултиране, предвидена в член 27, 

параграф 2. 

 

__________________  

23 Служба за публикации: моля, 

впишете датата: 24 месеца след 

влизането в сила на настоящия 

регламент. 

 

Обосновка 

Първоначалният списък на Съюза на новите храни и на традиционните храни от 

трети държави следва да бъде приложен към настоящия регламент, а списъкът 

следва да бъде актуализиран посредством делегирани актове. 

 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) добавяне, заличаване или изменяне на 

условия, спецификации или 

ограничения, свързани с включването 

на нова храна в списъка на Съюза. 

в) добавяне, заличаване или изменяне на 

спецификации, условия на употреба, 

допълнителни специфични 

изисквания за етикетиране или 

изисквания за последващ мониторинг 

след пускането на пазара, свързани с 

включването на нова храна в списъка на 

Съюза. 

Обосновка 

Списъкът на нови храни на Съюза следва ясно да посочва какви условия са поставени, 

когато е издадено разрешението. 
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Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Вписването за нова храна в списъка 

на Съюза, предвидено в параграф 2, 

включва, когато е уместно: 

3. Вписването за нова храна в списъка 

на Съюза, предвидено в параграф 2, 

включва: 

 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) спецификация на новата храна; а) спецификация на новата храна и 

технологичния процес; 

 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – буква a б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) името и адреса на заявителя; 

 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) условията, при които новата храна 

може да се употребява, с цел да се 

избегнат, по-специално, възможните 

неблагоприятни въздействия върху 

определени групи от населението, 

б) където е уместно, условията, при 

които новата храна може да се 

употребява, с цел да се избегнат, по-

специално, възможните неблагоприятни 

въздействия върху определени групи от 
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надвишаването на максималните нива 

на прием и рисковете в случай на 

прекомерна консумация; 

населението, надвишаването на 

максималните нива на прием и 

рисковете в случай на прекомерна 

консумация; 

 

 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) допълнителни специфични 

изисквания за етикетиране с цел 

информиране на крайния потребител за 

специална характеристика или свойство 

на храната, като например състав, 

хранителна стойност или хранително 

въздействие и предвидена употреба на 

храната, поради която/което дадена нова 

храна вече не е еквивалентна на 

съществуваща храна, или за нейното 

възможно въздействие върху здравето 

на определени групи от населението. 

в) където е уместно, допълнителни 

специфични изисквания за етикетиране 

с цел информиране на крайния 

потребител за специална характеристика 

или свойство на храната, като например 

състав, хранителна стойност или 

хранително въздействие и предвидена 

употреба на храната, поради която/което 

дадена нова храна вече не е 

еквивалентна на съществуваща храна, 

или за нейното възможно въздействие 

върху здравето на определени групи от 

населението; ако дадена нова храна се 

състои от или съдържа съставки под 

формата на специално създадени 

наноматериали, това се посочва ясно 

в списъка на съставките и 

наименованията на тези съставки се 

придружават от думата „нано“ в 

скоби; 

 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) изискване за последващ мониторинг 

след пускането на пазара в съответствие 

г) където е уместно, изискване за 

последващ мониторинг след пускането 
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с член 23; на пазара в съответствие с член 23; 

 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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, 

започва по инициатива на Комисията 

или повод на подадено заявление до 

Комисията от заявител. 

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, 

започва по инициатива на Комисията 

или повод на подадено заявление до 

Комисията от заявител. Комисията 

препраща заявлението на държавите 

членки и го публикува на своя уебсайт. 

 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква -а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -а) името и адреса на заявителя; 

Обосновка 

С цел да се внесе повече прозрачност. 

 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) производствения процес; 
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Обосновка 

Производственият процес може да е от съществено значение, когато се определя 

дали дадена храна е нова. Вж. съображение 7. 

 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) научни доказателства за това, че 

новата храна не крие риск за здравето на 

човека; 

в) независими, проверени от 

партньори научни доказателства за 

това, че новата храна не крие риск за 

здравето на човека, здравето на 

животните или околната среда; 

 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията може да поиска от ЕОБХ 

да излезе със становище в случаите, 

когато актуализацията е в състояние 

да окаже въздействие върху 

човешкото здраве. 

2. Комисията препраща валидното 

заявление до ЕОБХ и изисква от него 

да излезе със становище. 

 

Изменение  56 

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 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26а по 

отношение на разрешаването на 

пускането на нова храна на пазара на 
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приемането на акт за изпълнение, в 

съответствие с член 11. 
Съюза и актуализирането на списъка 

на Съюза, определен в приложението. 

Обосновка 

Първоначалният списък на Съюза на новите храни и на традиционните храни от 

трети държави следва да бъде приложен към настоящия регламент, а списъкът 

следва да бъде актуализиран посредством делегирани актове. 

 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако е приложимо, тя взема предвид 

гледните точки на държавите членки, 

становището на ЕОБХ и всякакви други 

основателни аргументи, имащи 

отношение към предвижданата 

актуализация. 

Тя взема предвид гледните точки на 

държавите членки, становището на 

ЕОБХ и всякакви други основателни 

аргументи, имащи отношение към 

предвижданата актуализация. 

 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато Комисията изисква 

становище от ЕОБХ, тя изпраща 

валидното заявление до ЕОБХ. ЕОБХ 

приема своето становище в 

деветмесечен срок от датата на 

получаване на валидно заявление. 

ЕОБХ приема своето становище в 

деветмесечен срок от датата на 

получаване на валидно заявление. 

 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценяването на безопасността на 

нови храни ЕОБХ, когато е уместно, 

определя: 

При оценяването на безопасността на 

нови храни ЕОБХ, когато е уместно и в 

съответствие с принципа на 

предохранителните мерки, определя: 

 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дали съставът на новата храна и 

условията ѝ на употреба не крият риск 

за човешкото здраве в Съюза. 

б) дали съставът на новата храна и 

условията ѝ на употреба не крият риск 

за човешкото здраве в Съюза и където е 

приложимо – за околната среда. 

 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) дали новата храна, за която е 

предвидено да замести друга храна, не 

притежава различни свойства, които 

да доведат до по-неблагоприятни за 

потребителя хранителни качества. 

Обосновка 

При оценката на безопасността на новите храни ЕОБХ трябва да гарантира, че 

новата храна, заменяща друга подобна храна, не притежава свойства, различни от 

тези на заменената от нея храна, които могат да доведат до по-неблагоприятни за 

потребителя хранителни качества. 
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Изменение  62 

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: 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26а с 

цел актуализиране на списъка на 

Съюза, посочен в член 5, в срок от 

девет месеца от датата на публикуване 

на становището на ЕОБХ, посочено в 

член 10, като взема предвид: 

Обосновка 

Първоначалният списък на Съюза на новите храни и на традиционните храни от 

трети държави следва да бъде приложен към настоящия регламент, а списъкът 

следва да бъде актуализиран посредством делегирани актове. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) становището на ЕОБХ; заличава се 

Обосновка 

Позоваването на ЕОБХ в буква в) следва да се заличи, тъй като в уводната част на 

параграфа вече има позоваване на ЕОБХ. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посоченият акт за изпълнение се 

приема в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

заличава се 
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предвидена в член 27, параграф 3. 

 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато Комисията не е поискала 

становището на ЕОБХ в 

съответствие с член 9, параграф 2, 

деветмесечният срок, предвиден в 

параграф 1, започва да тече от 

датата, на която Комисията е 

получила валидно заявление в 

съответствие с член 9, параграф 1. 

заличава се 

 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 – буква -а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) името и адреса на заявителя; 

Обосновка 

С цел да се внесе повече прозрачност. 

 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 14 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Приложима процедура за 

традиционните храни от трети държави 

Процедура за уведомяване за 

традиционните храни от трети държави 
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Обосновка 

Следва да се конкретизира, че следващите параграфи се отнасят за процедурата за 

уведомяване за традиционните храни от трети държави. 

 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията препраща своевременно 

валидното уведомление по член 13 до 

държавите членки и ЕОБХ. 

1. Комисията препраща своевременно 

валидното уведомление по член 13 до 

държавите членки и ЕОБХ и го 

публикува на своя уебсайт. 

 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) дали историята на безопасна употреба 

на храната в трета държава е подкрепена 

от надеждни данни, представени от 

заявителя в съответствие с членове 13 и 

15; 

а) дали историята на безопасна употреба 

на храната в трета държава, оценена въз 

основа на ясно определени научни 

насоки и критерии, е подкрепена от 

надеждни данни, представени от 

заявителя в съответствие с членове 13 и 

15; 

 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дали съставът на храната и условията 

ѝ на употреба не крият риск за 

човешкото здраве в Съюза. 

б) дали съставът на храната и условията 

ѝ на употреба не крият риск за 

човешкото здраве в Съюза и където е 
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приложимо, за околната среда. 

 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) дали новата храна, предназначена 

да замени друга храна, не притежава 

различни свойства, които могат да 

доведат до по-неблагоприятни за 

потребителя хранителни качества; 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел да се постигне по-голяма безопасност. 

 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В тримесечен срок от датата на 

публикуване на становището на 

ЕОБХ Комисията представя на 

комитета по член 27, параграф 1 

проект на акт за изпълнение за 

разрешаване на пускането на пазара в 

рамките на Съюза на традиционната 

храна от трета държава и за 

актуализиране на списъка на Съюза, 

като взема предвид: 

На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26а в 

срок от три месеца от датата на 

публикуване на становището на 

ЕОБХ за разрешаване на пускането на 

пазара в рамките на Съюза на 

традиционната храна от трета държава и 

за актуализиране на списъка на Съюза, 

като взема предвид: 

Обосновка 

Първоначалният списък на Съюза на новите храни и на традиционните храни от 

трети държави следва да бъде приложен към настоящия регламент, а списъкът 

следва да бъде актуализиран посредством делегирани актове. 
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Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посоченият акт за изпълнение се 

приема в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

предвидена в член 27, параграф 3. 

заличава се 

 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За заличаване на традиционна храна от 

трета държава от списъка на Съюза или 

за добавяне, заличаване или изменяне на 

условия, спецификации или 

ограничения, свързани с включването 

на традиционна храна от трета държава 

в списъка на Съюза, се прилагат 

членове 9 – 12. 

За заличаване на традиционна храна от 

трета държава от списъка на Съюза или 

за добавяне, заличаване или изменяне на 

спецификации или условия на 

употреба, допълнителни специфични 

изисквания за етикетиране или 

изисквания за последващ мониторинг 

след пускането на пазара, свързани с 

включването на традиционна храна от 

трета държава в списъка на Съюза, се 

прилагат членове 9 – 12. 

Обосновка 

Вж. член 8, параграф 2. Настоящото изменение има за цел изясняване. 

 

 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато допълнителната информация, 2. Когато допълнителната информация, 
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посочена в параграф 1, не е получена в 

рамките на удължения срок, посочен в 

същия параграф, Комисията действа 

въз основа на вече предоставената 

информация. 

посочена в параграф 1, не е предадена в 

рамките на определения нов срок, 

Комисията не може да предостави 

разрешение. 

 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията, държавите членки и 

ЕОБХ предприемат необходимите 

мерки, за да осигурят нужната 

поверителност на информацията, 

получена от тях по силата на настоящия 

регламент, в съответствие с параграф 4, 

с изключение на информацията, която 

трябва да бъде направена публично 

достояние с цел опазване на човешкото 

здраве. 

5. Комисията, държавите членки и 

ЕОБХ предприемат необходимите 

мерки, за да осигурят нужната 

поверителност на информацията, 

получена от тях по силата на настоящия 

регламент, в съответствие с параграф 4, 

с изключение на информацията, която 

трябва да бъде направена публично 

достояние с цел опазване на човешкото 

здраве, околната среда и здравето на 

животните. 

 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Стопанските субекти в 

хранителната промишленост 

незабавно уведомяват Комисията за: 

заличава се 

a) всяка нова научна или техническа 

информация, която би могла да 

повлияе на оценката на 

безопасността при употреба на 

новата храна; 

 

б) всяка забрана или ограничение, 

наложени от трета държава, на 
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чийто пазар е пусната новата храна. 

Обосновка 

Този параграф беше неправилно включен в член относно налагането на изискване за 

наблюдение след пускането на пазара, тъй като става дума за отделно изискване от 

общ характер, което не зависи от решението за изискване за наблюдение след 

пускането на пазара. За по-голяма яснота на текста той следва да формира отделен 

член в рамките на настоящия регламент. 

 

 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 23 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23 а 

 Изисквания относно предоставяне на 

нова информация 

 Стопанските субекти в 

хранителната промишленост 

незабавно уведомяват Комисията за: 

 a) всяка нова научна или техническа 

информация, която би могла да 

повлияе на оценката на 

безопасността при употреба на 

новата храна; 

 б) всяка забрана или ограничение, 

наложени от трета държава, на 

чийто пазар е пусната новата храна. 

Обосновка 

Този параграф беше неправилно включен в член относно налагането на изискване за 

наблюдение след пускането на пазара, тъй като става дума за отделно изискване от 

общ характер, което не зависи от решението за изискване за наблюдение след 

пускането на пазара. За по-голяма яснота на текста той следва да формира отделен 

член в рамките на настоящия регламент. 
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Изменение  79 

Предложение за регламент 

Глава 6 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Санкции и процедура на комитет Санкции и общи разпоредби 

 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 26 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 26а 

 Упражняване на делегирането 

 1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, член 9, параграф 3, 

член 11, параграф 1, член 17, 

параграф 1 и член 29, параграф 3, се 

предоставя на Комисията за срок от 

седем години, считано от…*. 

Комисията изготвя доклад относно 

делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди 

изтичането на седемгодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 

подновява мълчаливо за срокове със 

същата продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

подновяване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, член 9, параграф 3, 

член 11, параграф 1, член 17, 



 

AD\1039139BG.doc 43/47 PE537.498v03-00 

 BG 

параграф 1 и член 29, параграф 3, 

може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или 

от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото 

в него делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 4. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията уведомява за акта 

едновременно Европейския парламент 

и Съвета. 

 5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, член 9, параграф 3, член 11, 

параграф 1, член 17, параграф 1 и 

член 29, параграф 3, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът са 

представили възражения в срок от 

два месеца след уведомяването на 

Европейския парламент и Съвета 

относно акта или ако преди 

изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът 

са уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на 

Съвета. 

 __________________ 

 *ОВ: Моля, въведете датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент. Стандартен текст, 

необходим за разрешаване на 

делегираните актове. 

 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 
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Член 27 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 4 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

заличава се 

 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато становището на комитета 

трябва да бъде получено чрез писмена 

процедура, тази процедура се 

прекратява без резултат, ако в 

рамките на срока за даване на 

становище председателят на 

комитета вземе такова решение или 

обикновено мнозинство от членовете 

на комитета отправи такова искане. 

заличава се 

 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато становището на комитета трябва 

да бъде получено чрез писмена 

процедура, тази процедура се 

прекратява без резултат, ако в рамките 

на срока за даване на становище 
председателят на комитета вземе такова 

решение или обикновено мнозинство от 

членовете на комитета отправи такова 

искане. 

Когато становището на комитета трябва 

да бъде получено чрез писмена 

процедура, тази процедура се 

прекратява без резултат, ако в срок от 

шест месеца председателят на 

комитета вземе такова решение или 

обикновено мнозинство от членовете на 

комитета отправи такова искане. 
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Обосновка 

Настоящото изменение има за цел изясняване. 

 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 27 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 27 б 

 Преразглеждане 

 До ... *, в светлината на натрупания 

опит, Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад за прилагането на настоящия 

регламент, по целесъобразност 

придружен от законодателни 

предложения. 

 __________________ 

 *ОВ: Моля, въведете дата: 5 години 

след датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. 

Обосновка 

Пет години след влизането в сила на регламента Комисията следва да докладва на 

Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на новия регламент. 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията може, посредством 

актове за изпълнение, да приеме 

преходните мерки във връзка с 

прилагането на параграфи 1 и 2. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, предвидена в член 27, 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26а, с 

които да приема преходни мерки във 

връзка с прилагането на параграфи 1 и 

2. 
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параграф 3. 

Обосновка 

За приемането на преходни мерки следва да се използват делегирани актове вместо 

актове за изпълнение. 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Приложение (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Приложение 

 Списък на Съюза на разрешени нови 

храни и на традиционни храни от 

трети държави 

Обосновка 

Първоначалният списък на Съюза на новите храни и на традиционните храни от 

трети държави следва да бъде приложен към настоящия регламент, а списъкът 

следва да бъде актуализиран посредством делегирани актове. 
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