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КРАТКА ОБОСНОВКА
Контекст
Предложеният регламент на ЕС е втори опит на Комисията за реформиране на режима
за новите храни в ЕС, който датира от 1997 г. Съществуващата регулаторна рамка е
критикувана заради особено утежнения, продължителен и скъпоструващ процес на
издаване на разрешения за нови храни. Това създава повече проблеми за дружествата,
чийто основен пазар е Европа, на фона на по-бързия процес на одобрение преди
пускане на пазара в трети страни, като Съединените щати и Канада. Вследствие на това
много предприятия за производство на храни в ЕС, по-специално МСП, не желаят да се
занимават с разработването и пускането на пазара на нови храни или хранителни
съставки, които биха попаднали в обхвата на понятието за нова храна.
В международен план ЕС многократно е бил обект на критики на форуми на
Световната търговска организация от страна на трети държави, които считат, че
процедурата по разрешаване на нови храни е пречка пред търговията и препятства
достъпа до пазара на ЕС на храни, които имат дълга история на безопасна употреба
като храна в държавата си на произход.
Съображения
Освен общата цел да се гарантира безопасността на храните, с новия регламент се цели
оптимизиране и опростяване на процедурата за издаване на разрешения за нови храни
чрез установяване на списък на разрешените нови храни на Съюза. Предложенията за
намаляване на административната тежест, както за държавите членки, така и за техните
предприятия, и на продължителността на процедурата за разрешаване и разходите за
нея, както и за увеличаване на конкурентоспособността на европейската хранителна
промишленост и по-специално на МСП, включително чрез стимулиране на
новаторството, са добре дошли.
Освен това предложението предвижда по-бърза и по-съразмерна оценка на
безопасността на традиционни храни от трети държави. Улеснявайки достъпа до
пазара, тези специални разпоредби за храни, които не са се продавали в ЕС, но имат
дълга история на безопасна употреба в държави извън ЕС, целят създаване на побалансирана система и положителна среда за търговия и по този начин отговарят на
изразената загриженост на равнище СТО относно произволни и неоправдани
ограничения на достъпа до пазара на ЕС.
Освен това заявената цел на предложението е да се изясни определението на нова храна
съгласно регламента и по този начин да се повиши правната сигурност. Въпреки това
беше изразена загриженост, че по-специално премахването на категории и
разширяването на определения би могло да доведе до точно обратното и по този начин
да се създадат законодателни вратички, които биха могли да се отразят върху
безопасността на храните.
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Новото определение и точните изисквания за нотификация за традиционните храни от
трети държави, предизвикват особена загриженост у докладчика. Определението на
понятието „история на безопасна употреба“ в предложението е доста широко и ще
трябва да бъде придружено от ясни напътствия и стандарти за събирането на данните и
доказателствата, които трябва да бъдат представени от заявителите. Това е условие за
това новата централизирана система да бъде ефективна, т.е. да не бъде изложена на
риск от чести необосновани възражения, свързани с безопасността, от страна на
държавите членки. Освен това изискванията трябва да са в съответствие с
международните ангажименти на ЕС, за да не се създават неоправдани ограничения за
стопански субекти от трети държави.
Докладчикът е информиран за текущата работа на Европейския орган за безопасност на
храните по осъвременяване на сега действащите насоки от 1997 г. относно научните
аспекти и информацията, необходима в подкрепа на заявленията за пускане на пазара
на нови храни и нови хранителни съставки и подготвянето на начални доклади за
оценка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97. Като цяло новата централизирана система
ще натовари допълнително ЕОБХ, като от само себе си се разбира, че за това ще трябва
да бъдат осигурени съответните ресурси.
Освен горепосочените напътствия докладчикът счита, че е от съществено значение да
се осигури достъп до достатъчна и навременна техническа подкрепа за стопански
субекти от трети държави, които искат да пуснат традиционни храни на пазара на ЕС.
И накрая, но не на последно място, докладчикът счита за важно провеждането на
подходящ мониторинг на прилагането и въздействието на новите правила, особено по
отношение на новата опростена процедура за традиционните храни от трети държави.
Резултатите от този мониторинг следва да бъдат докладвани на Парламента пет години
след влизането в сила на новия регламент.
Това са част от съображенията в основата на предложенията, които докладчикът на
комисията по международна търговия ще направи. Що се отнася до конкретните
изменения, предложенията ще бъдат насочени към разпоредбите относно
традиционните стоки от трети държави и необходимото във връзка с това делегиране
на права.
ИЗМЕНЕНИЯ
Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
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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, околната среда и интересите на
потребителите, както и ефективно
функциониране на вътрешния пазар,
като същевременно се гарантира
нужната прозрачност и се стимулират
новаторството и творчеството в
МСП в хранителновкусовия сектор.
Следва да се прилага принципът на
предпазните мерки, съгласно
определението в Регламент (ЕО)
№ 178/2002.

Изменение 2
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) Следва да се прави разграничение
между традиционните храни от
трети държави и новите храни.
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, съгласно
научните и техническите насоки,
които ще бъдат предоставени от
Европейския орган за безопасност на
храните (ЕОБХ). Тези храни следва да
са били консумирани в трета държава в
продължение на най-малко 25 години
като част от обичайния хранителен
режим на значителна част от
населението на тази държава. Историята
на безопасна употреба като храна не
следва да включва видовете
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нехранителна употреба или употребите,
които не са свързани с обичайния
хранителен режим.

Изменение 3
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 верига21, 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. 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 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 верига21, 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. За да се оцени
по-добре безопасността на
наноматериалите за хранителни цели,
като се има предвид принципът на
предпазните мерки, Комисията
понастоящем разработва методи на
изпитване, които отчитат специфичните
характеристики на специално
създадените наноматериали.

__________________

__________________

21

EFSA Journal 2011 г.; 9(5):2140.

21

EFSA Journal 2011 г.; 9(5):2140.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 24

PE537.403v03-00

BG

6/18

AD\1040514BG.doc

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
законодателството на Съюза относно
храните. В някои случаи при
етикетирането може да се наложи да
бъде предоставена допълнителна
информация за етикетирането, поспециално 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.

(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
законодателството на Съюза относно
храните. При етикетирането следва да
бъде предоставена допълнителна
информация, по-специално що се отнася
до описанието на храната, нейния
произход, нейния състав и условията
за употреба, за да се гарантира, че
потребителите са осведомени в
достатъчна степен за естеството на
новата храна, включително на тази,
идваща от трети държави. Поради
това, когато в списъка на Съюза или в
списъка на традиционните храни от
трети държави се включва нова храна
могат да бъдат наложени
специфични условия за употреба или
изисквания за етикетиране, които
могат, наред с другото, да са свързани
с конкретна характеристика или
свойство на храната, например
състав, хранителна стойност или
хранителен ефект, с предвидената
употреба на храната или с етични
съображения или последици за
здравето на определени групи от
населението. Целесъобразно е в
настоящия регламент да бъдат
определени специфични изисквания за
етикетиране по отношение на
хранителните съставки, налични под
формата на специално създадени
наноматериали, които попадат в
приложното поле на настоящия
регламент.
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Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 26
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Държавите членки следва да
определят приложимата система от
санкции в случай на нарушаване на
разпоредбите на настоящия регламент и
следва да предприемат всички
необходими мерки за гарантиране на
тяхното прилагане. Тези санкции следва
да бъдат ефективни, пропорционални и
възпиращи.

(26) Държавите членки следва да
определят приложимата система от
санкции в случай на нарушаване на
разпоредбите на настоящия регламент и
следва да предприемат всички
необходими мерки за гарантиране на
тяхното прилагане. Тези санкции следва
да бъдат ефективни, пропорционални и
възпиращи и следва да допринасят за
осигуряването на равнопоставеност.

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „традиционна храна от трета
държава“ е нова храна, различна от
новите храни, посочени в буква а),
подточки i)—iii), която се получава от
първичното производство и е с
установена история на безопасна
употреба като храна в трета държава;

б) „традиционна храна от трета
държава“ е нова храна, различна от
новите храни, посочени в буква а),
подточки i)—iii), която се получава от
първичното производство и
преработените производни съгласно
определеното в Регламент (ЕО) №
178/2002 и е с установена история на
безопасна употреба като храна в трета
държава;

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „история на безопасна употреба на
PE537.403v03-00
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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;

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;

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в
съответствие с член 27а относно
определението на понятието
„значителна част от населението на
трета държава“.

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г
Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „заявител“ е държавата членка,
третата държава или заинтересованата
страна, която може да представлява
няколко заинтересовани страни, които
са представили заявление в
съответствие с член 9 или 15 или
уведомление в съответствие с член 13
до Комисията;

AD\1040514BG.doc

г) „заявител“ е държавата членка,
третата държава или заинтересованата
страна, която може да представлява
няколко заинтересовани страни, или
МСП, които са представили заявление в
съответствие с член 9 или 15 или
уведомление в съответствие с член 13
до Комисията;
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Изменение 10
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 правомощия

Изменение 11
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).

Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в
съответствие с член 27а относно
решението дали конкретна храна
отговаря на определението за „нова
храна“ в член 2, параграф 2, буква а),
както и относно разрешаването на
традиционна храна от трета
държава и актуализирането на
списъка на Съюза, както е посочено в
член 17.

Обосновка
Докладчикът счита за уместно да има възможност да се прибягва до режима на
делегирани актове за допълнение или изменение на регламента в това отношение. Ако
това изменение бъде прието, ще трябва да се добави съображение относно
делегирането на правомощия.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
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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 13
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
„списъкът на Съюза“).

1. Комисията съставя, актуализира и
публикува 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 „списъкът на Съюза“), както се
посочва в приложението към
настоящия регламент. Списъкът на
Съюза включва традиционни храни от
трети държави.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
ва) в случай, че е възможно, да се
осигури проследимост на
материалите, използвани за нейното
производство.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в
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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) допълнителни специфични
изисквания за етикетиране с цел
информиране на крайния потребител за
специална характеристика или свойство
на храната и осигуряване на нейната
проследимост, като например състав,
произход, 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.

Обосновка
Етикетирането на новите храни трябва да дава възможност на потребителя да
установи нейния произход.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) държавата на произход;

в) държавата на произход и държавите
на произход на материалите,
използвани в нейното производство;

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква г
Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) документирани данни, доказващи
историята на безопасна употреба като
храна в трета държава;
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г) документирани данни, доказващи
историята на безопасна употреба като
храна в трета държава съгласно
европейските насоки под контрола на
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Европейския орган за безопасност на
храните (ЕОБХ);

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква д
Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) ако е приложимо, условията на
употреба и специалните изисквания за
етикетиране, които не водят до заблуда
на потребителя.

д) условията на употреба и специалните
изисквания за етикетиране, които не
водят до заблуда на потребителя.

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. 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:

1. В тримесечен срок от датата на
публикуване на становището на ЕОБХ
Комисията приема делегиран акт 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
Докладчикът счита за уместно да има възможност да се прибягва до режима на
делегирани актове за допълване на регламента в това отношение. Ако това изменение
бъде прието, ще трябва да се добави съображение относно делегирането на
правомощия.
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Изменение 20
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 21
Предложение за регламент
Член 19 – буква а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) съдържанието, изготвянето и
представянето на уведомлението по
член 13 и на заявлението по член 14,
параграф 5;

а) съдържанието, изготвянето и
представянето на уведомлението по
член 13 и на заявлението по член 14,
параграф 5 съгласно насоките на
ЕОБХ;
Обосновка

Освен актуализиране на съществуващите научни насоки,ЕОБХ следва да разработи
технически напътствия и инструменти за подпомагане на стопанските субекти в
областта на хранителната промишленост в трети държави при подаването на
заявление или уведомление.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 2 – буква б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) наименованието и описанието на
новата храна;
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б) наименованието, описанието и
състава на новата храна;
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Изменение 23
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Стопанските субекти в хранителната
промишленост незабавно уведомяват
Комисията за:

2. Стопанските субекти в хранителната
промишленост и здравните органи на
държавите членки незабавно
уведомяват Комисията за:

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки установяват система
от санкции, приложими при нарушаване
на разпоредбите на настоящия
регламент, и вземат всички необходими
мерки за осигуряване на тяхното
прилагане. Предвидените санкции
трябва да бъдат ефективни,
пропорционални и възпиращи.
Държавите членки уведомяват за тези
разпоредби Комисията не по-късно от
...26 и своевременно я уведомяват за
всяко последващо изменение, което ги
засяга.

Държавите членки установяват система
от санкции, приложими при нарушаване
на разпоредбите на настоящия
регламент, и вземат всички необходими
мерки за осигуряване на тяхното
прилагане. Предвидените санкции
трябва да бъдат ефективни,
пропорционални и възпиращи и да
гарантират равнопоставеност.
Държавите членки уведомяват за тези
разпоредби Комисията не по-късно от
...26 и своевременно я уведомяват за
всяко последващо изменение, което ги
засяга.

__________________

__________________

Службата за публикации: моля,
впишете датата: 24 месеца след датата
на влизане в сила на настоящия
регламент.

26

Службата за публикации: моля,
впишете датата: 24 месеца след датата
на влизане в сила на настоящия
регламент.

26

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 27а (нов)
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Текст, предложен от Комисията

Изменение
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, параграф 17, се
предоставя на Комисията за срок от
пет години, считано от…*. Не покъсно от девет месеца преди
изтичането на 5-годишния срок
Комисията изготвя доклад относно
делегирането на правомощието.
Делегирането на правомощия се
продължава мълчаливо за срокове с
еднаква продължителност, освен ако
Европейският парламент или
Съветът не възразят срещу подобно
продължаване не по-късно от три
месеца преди изтичането на всеки
срок.
3. Европейският парламент и
Съветът могат по всяко време да
отменят делегирането на
правомощия, посочено в член 3 и член
17. 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 нотифицира акта
едновременно на Европейския
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член
3 и член 17, влиза в сила само ако
нито Европейският парламент, нито
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Съветът са представили възражения
в срок от два месеца след
нотифицирането на акта на
Европейския парламент и Съвета 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
Обосновка
Докладчикът счита, че е целесъобразно да се ограничи във времето предоставянето
на правомощия на Комисията. Подобно ограничение предполага засилен
парламентарен контрол, който задължава Комисията да изготвя доклад относно
делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на
установения срок. От друга страна, мълчаливото продължаване на делегирането на
правомощия за срокове с еднаква продължителност предотвратява претоварването
на законодателите и улеснява прилагането на регламента.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 29а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Докладване
Пет години след датата на прилагане
Комисията докладва на Европейския
парламент и на Съвета относно
изпълнението на настоящия
регламент, като поставя акцент
върху въздействието на новата
опростена процедура по отношение
на новите храни и традиционните
храни от трети държави. Докладът
се оповестява публично.
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