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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията изменя Регламент (ЕО) № 258/97 относно нови храни с 
оглед опростяване и централизиране на процедурата за разрешаване на нови храни и за 
пускането им на пазара.

Комисията възнамерява да определи по-прецизно обхвата на регламента, като изключи 
онези категории храни, за които вече съществува конкретно законодателство.  Затова 
генетично модифицираните организми, хранителните добавки, ароматизантите, 
екстракционните разтворители, ензимите, витамините и минералите ще бъдат 
изключени от регламента. 

Всички заявления за разрешаване ще трябва да бъдат подадени до Комисията и след 
това възложени на Европейския орган за безопасност на храните, който ще трябва да 
извършат проверки за безопасност. 

Новите храни трябва да не представляват никакъв риск за здравето, да не заблуждават 
потребителите, а в случай че се използват като хранителни заместители, да не са в 
ущърб на храненето.

След  като е направено допитването до ЕОБХ, Комисията ще реши, с процедура на 
комитета, дали новият продукт ще бъде включен в списъка на новите храни и дали е 
необходимо специално допълнително етикетиране.

В случаите на традиционни храни от трети страни, Комисията възнамерява да опрости 
даването на разрешение и да направи оценка на безопасността на основата на опита от 
безопасна употреба в страната по произход. 

Докладчикът потвърждава необходимостта от опростяване на процедурата по даване на 
разрешение, особено като се има предвид че ЕОБХ е органът, който извършва научна 
оценка на нивото на безопасност на храните.

Въпреки че ЕОБХ е в състояние да предостави изчерпателни научни гаранции по 
отношение на безопасността на храните, би трябвало да приветстваме факта, че 
Европейският парламент ще запази правото си на вето, за да гарантира, че при най-
деликатните и оспорвани случаи избраните по демократичен път представители ще 
запазят законната си власт за упражняване на контрол (процедура по регулиране с 
контрол).

Въпреки че докладчикът потвърждава необходимостта от изключване на генетично 
модифицираните организми (които вече се ръководят от Регламент (ЕО) № 1829/2003) 
от обхвата на регламента, той също така счита за важно да бъдат изключени и храните, 
получени от клонирани животни и тяхното поколение, за да бъде гарантирано, че в 
бъдеще няма да става нужда такива деликатни етични въпроси да бъдат третирани 
посредством процедурата за комитология;  докладчикът също така призовава 
Комисията да представи конкретно предложение, обезпечаващо процедурата на 
съвместно вземане на решения, така че Парламентът да участва във вземането на 
решение по такива спорни въпроси.
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Освен това докладчикът призовава да има допитване до Европейската група по етика в 
науката и новите технологии при всички случаи, свързани с етичен проблем по 
отношение на използването на технологии за нови храни и пускането на нови храни на 
пазара. 

Що се отнася до традиционните храни от трети страни, периодът на безопасна употреба 
трябва да бъде точно определен, за да се гарантира, че продуктът е напълно безопасен 
за употреба, заради което докладчикът предлага период от 50 години, вместо 
обичайната формулировка "едно поколение". 

В заключение, докладчикът изтъква, че абсолютният приоритет на всички етапи от 
процедурата за даване на разрешение за нови храни трябва да бъде безопасността на 
храната и здравето на потребителите, които имат предимство пред търговския интерес 
и защитата на правото на интелектуална собственост, като става дума по-специално за 
научни данни, доказващи безопасността на продукта.

В пълно съответствие с принципа на предохранителните мерки, ЕС следва да гарантира 
на своите граждани пълна защита за здравето и за качеството и прозрачността на 
храните.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Трябва да се гарантира високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве при осъществяването на 
политиките на Общността.

(2) При осъществяването на 
политиките на Общността, трябва да 
се гарантира високо равнище на 
защита на човешкото здраве и 
последното да има предимство пред 
функционирането на вътрешния 
пазар.

Обосновка

Защитата на човешкото здраве следва да бъде считана за приоритет при 
разрешаването на нови храни.
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Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Стандартите, определени от 
законодателството на ЕС, трябва да 
се прилагат спрямо всички храни, 
пускани на пазара на Общността, 
включително храни, внесени от 
трети страни.

Обосновка

Следва да се подчертае, че общностните стандарти се отнасят и за внасяните 
храни. 

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществуващото определение на 
нова храна следва да се изясни и 
актуализира чрез заменяне на 
съществуващите категории с ползване 
на общото определение за храна в 
Регламент (ЕО) 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните.

(5) Съществуващото определение на 
нова храна следва да се изясни, с 
обяснение на критериите за новост, и 
актуализира чрез заменяне на 
съществуващите категории с ползване 
на общото определение за храна в 
Регламент (ЕО) 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните.

Обосновка

С оглед яснотата на законодателството, следва да има някакво обяснение на 
критериите за новост на дадена храна, било в самия текст или в съображенията.  
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Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва също да се изясни, че дадена 
храна следва да се счита за нова, когато 
за нея се прилага производствена 
технология, която не е използвана преди 
това. По-специално, новопоявилите се 
технологии в отглеждането и процесите 
при производството на храни, които 
оказват влияние върху храните и така 
биха могли да имат въздействие върху 
безопасността на храните, следва да 
бъдат обхванати от настоящия 
регламент. Затова новите храни следва 
да включват храни, получени от 
растения и животни, произведени чрез 
нетрадиционни техники за отглеждане, 
както и храни, модифицирани чрез нови 
производствени процеси като 
нанотехнология и нанонаука, които 
биха могли да имат въздействие върху 
храните. Храни, получени от нови 
растителни видове или животински 
породи, произведени чрез традиционни 
техники за отглеждане, не следва да се 
считат за нови храни.

(6) В обхвата на настоящия 
регламент следва да се включат 
всички храни, които не са били 
използвани за човешка консумация в 
значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. 
Критериите за новост по отношение 
на храната следва да включват 
употребата на нови видове организми 
като растения, животни, 
микроорганизми, гъби или водорасли,
употребата на нови части от 
съществуващи организми и вещества 
с нова молекулярна структура.
Съществуваща храна следва да се 
счита за нова, ако е била 
модифицирана по начин, който 
променя химическия й състав, 
молекулярната й структура, размера 
на частиците или други елементи по 
начин, който е вероятно да 
въздейства върху безопасността на 
храните. Следва също да се изясни, че 
дадена храна следва да се счита за нова, 
когато за нея се прилага производствена 
технология, която не е използвана преди 
това. По-специално, новопоявилите се 
технологии в отглеждането и процесите 
при производството на храни, които 
оказват влияние върху храните и така 
биха могли да имат въздействие върху 
безопасността на храните, следва да 
бъдат обхванати от настоящия 
регламент. Затова новите храни следва 
да включват храни, получени от 
растения и животни, произведени чрез 
нетрадиционни техники за отглеждане, 
както и храни, модифицирани чрез нови 
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производствени процеси като 
нанотехнология и нанонаука, които 
биха могли да имат въздействие върху 
безопасността на храните. Храни, 
получени от нови растителни видове 
или животински породи, произведени 
чрез традиционни техники за 
развъждане, не следва да се считат за 
нови храни.

Обосновка

С оглед яснотата на законодателството, следва да има някакво обяснение на 
критериите за новост на дадена храна, за предпочитане в самия текст или в 
съображенията.  Предлаганият текст има за цел да опише начина, по който 
законодателството за новите храни работи в момента. Думата „безопасност” 
липсва във второто изречение от края.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) При все това, храните, 
произведени от клонирани животни и 
тяхното потомство следва да се 
изключат от обхвата на настоящия 
регламент. Тези храни следва да се 
регулират от специален регламент, 
приет въз основа на процедурата на 
съвместно вземане на решения, 
вместо с „обща процедура“. За тази 
цел Комисията следва да представи 
законодателно предложение преди 
датата на прилагане на настоящия 
регламент.  В светлината на 
становището на Европейската група 
по етика в науката и новите 
технологии и на разпоредбите на 
Директива 98/95/ЕО от 20 юли 1998 г. 
относно защитата на животни, 
отглеждани за селскостопански цели, 
храни, произведени от клонирани 
животни и тяхното потомство1 не 
бива да бъдат пускани на пазара преди 
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влизането в сила на специалния 
регламент, отнасящ се до тези 
продукти. 
___________
1 OВ L 221, 08.08.1998 г., стр. 23.

Обосновка
Решението дали да се разреши храната от клонирани животни и тяхното потомство 
се нуждае от задълбочено изследване на всички критерии за безопасност на храните, 
както и на етични критерии и на потенциалното отражение върху благосъстоянието 
на животните.  Следователно то не бива да бъде оставено на процедурата за 
комитология, а да се уреди посредством законодателно решение при прилагане на 
процедурата на съвместно вземане на решения.  До влизането в сила на специалното 
законодателство за такава храна следва да бъде наложен мораториум. 

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Клонирането на животни е 
несъвместимо с параграфи 20 и 21 от 
приложението към Директива 
98/58/EО на Съвета. Параграф 20 
забранява естествено или изкуствено 
развъждане или процедури по 
развъждане, които предизвикат или 
за които съществува вероятност да 
предизвикат страдание или 
нараняване на което и да е от 
съответните животни. Параграф 21 
забранява отглеждането на животни 
за селскостопански цели, освен ако не 
може разумно да се очаква въз основа 
на неговия генотип или фенотип, че 
животното може да бъде 
отглеждано, без това да оказва 
увреждащо влияние за неговото здраве 
или добро състояние. 
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Обосновка
Проблемите за здравето и благосъстоянието на животните, причинени от 
клониране, показват, че тези методи са несъвместими с някои разпоредби на 
Директива 98/58/EО на Съвета.  

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Малко неща са известни до 
настоящия момент относно 
последиците за здравето от храни, 
съдържащи наночастици, 
произведени посредством 
нанотехнологични приложения.  В 
съответствие с принципа на 
предохранителните мерки, 
употребата на наночастици в 
производството на храни следва да 
бъде преустановено до появата на 
научни данни относно последиците 
от тяхната употреба. 

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Ако е необходимо, следва да се 
приемат мерки за прилагане, които да 
предвидят критерии, за да се улесни 
оценката на това дали дадена храна е 
използвана за човешка консумация в 
значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. Ако 
една храна е била използвана 
изключително като или в хранителна 

(7) Следва да се приемат мерки за 
прилагане, които да предвидят 
допълнителни критерии, за да се 
улесни оценката на това дали дадена 
храна е използвана за човешка 
консумация в значителна степен в 
рамките на Общността преди 15 май 
1997 г. Ако една храна е била 
използвана изключително като или в 
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добавка, както е определено в 
Директива 2002/46/ЕО преди тази дата, 
тя може да бъде пусната на пазара след 
тази дата за същата употреба, без да се 
счита за нова храна. Въпреки това, тази 
употреба като или в хранителна добавка 
не следва да се взема под внимание при 
оценката на това дали тя е била 
използвана за човешка консумация в 
значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. 
Следователно други видове употреба на 
въпросната храна, например видове 
употреба освен като хранителна 
добавка, следва да бъдат разрешавани в 
съответствие с настоящия регламент.

хранителна добавка, както е определено 
в Директива 2002/46/ЕО преди тази 
дата, тя може да бъде пусната на пазара 
след тази дата за същата употреба, без 
да се счита за нова храна. Въпреки това, 
тази употреба като или в хранителна 
добавка не следва да се взема под 
внимание при оценката на това дали тя е 
била използвана за човешка консумация 
в значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. 
Следователно други видове употреба на 
въпросната храна, например видове 
употреба освен като хранителна 
добавка, следва да бъдат разрешавани в 
съответствие с настоящия регламент.

Обосновка

Необходимо е възприемането на мерки за прилагане с цел уточняване на критериите 
за новост.  Думата допълнителни следва да бъде добавена, тъй като вече е дадено 
някакво обяснение с измененията на съображение 6. 

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Разпоредбите на Директива 
2001/83/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 ноември 
2001 година за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба1 следва да се прилагат, 
когато даден продукт,  като се 
вземат под внимание всички негови 
характеристики, може да отговаря 
на определението за "лекарствен 
продукт" и на определението за 
продукт, който е предмет на друго 
общностно законодателство. Във 
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връзка с това, в случай че в 
съответствие с Директива 
2001/83/ЕО дадена държава-членка 
установи, че дадено вещество е 
лекарствен продукт, тя може да 
ограничи пускането на пазара на 
такъв продукт съгласно 
общностното право.
____________________

1 OВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

Обосновка

Тъй като при новите храни възникват много гранични случаи, важно е да се почертае 
този общ принцип в съображението.  Това способства за повече яснота за 
производителите и потребителите за функционирането на пазара по отношение на 
граничните продукти (лекарства/храна).

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Нови храни следва да се пускат 
на пазара на Общността, само ако те 
са безопасни и не подвеждат 
потребителя. Освен това те не трябва 
да се различават от храната, която са 
предназначени да заменят по начин, 
който би бил неблагоприятен за 
потребителя по отношение на 
хранителните им качества.

(14) Нови храни следва да се пускат на 
пазара на Общността, само ако те са 
безопасни и не подвеждат потребителя. 
Оценките на тяхната безопасност 
следва да се основават на принципа на 
предохранителните мерки, установен 
в член 7 от 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 храните1.
Освен това те не трябва да се различават 
от храната, която са предназначени да 
заменят по начин, който би бил 
неблагоприятен за потребителя по 
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отношение на хранителните им 
качества.
_______________________
1 OВ L 31, 01.02.02, стр. 1.

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) При специфични обстоятелства, с 
цел да се стимулират изследователската 
дейност и развитието в рамките на 
хранително-вкусовата промишленост, а 
по този начин и иновациите, 
новоразработените научни 
доказателства и данните за правото на 
собственост, предоставени в подкрепа 
на заявление за включването на нова 
храна в списъка на Общността не бива 
да се използва за облагодетелстване на 
друг заявител за определен период от 
време, без съгласието на първия 
заявител. Защитата на научните данни, 
предоставени от един заявител, не 
трябва да възпрепятства други 
заявители в желанието им за включване 
в списъка на Общността на нови храни 
на базата на техните собствени научни 
данни.

(20) При специфични обстоятелства, с 
цел да се стимулират изследователската 
дейност и развитието в рамките на 
хранително-вкусовата промишленост, а 
по този начин и иновациите, 
новоразработените научни 
доказателства и данните за правото на 
собственост, предоставени в подкрепа 
на заявление за включването на нова 
храна в списъка на Общността не бива 
да се използва за облагодетелстване на 
друг заявител за определен период от 
време, без съгласието на първия 
заявител. Защитата на научните данни, 
предоставени от един заявител, не 
трябва да възпрепятства други 
заявители в желанието им за включване 
в списъка на Общността на нови храни 
на базата на техните собствени научни 
данни. В допълнение, защитата на 
научните данни не бива да 
възпрепятства прозрачността и 
достъпа до информация по 
отношение на оценката на 
безопасността на нови храни. 
Въпреки това правата на 
интелектуална собственост следва 
да бъдат зачитани.

Обосновка

В съответствие с изменение 5 от проектостановището, но има за цел да гарантира 
защитата на правата на интелектуална собственост на производителите. 



AD\733552BG.doc 13/23 PE405.878v02-00

BG

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Новите храни са подчинени на 
общите изисквания за етикетиране, 
установени в Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 март 2000 г. за сближаване на 
законодателството на държавите-членки 
относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните. В някои случаи 
при етикетирането може да е 
необходимо да се осигури допълнителна 
информация, по-специално във връзка с 
описанието на храната, нейния източник 
или условия на употреба. Следователно 
включването на нова храна в списъка на 
Общността може да налага специфични 
условия на употреба или задължения за 
етикетиране.

(21) Новите храни са подчинени на 
общите изисквания за етикетиране, 
установени в Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 март 2000 г. за сближаване на 
законодателството на държавите-членки 
относно етикетирането, представянето и 
рекламата на храните. В някои случаи 
при етикетирането може да е 
необходимо да се осигури допълнителна 
информация, по-специално във връзка с 
описанието на храната, нейния източник 
или условия на употреба, и което може 
да включва информация, свързана с 
етически съображения. Следователно 
включването на нова храна в списъка на 
Общността може да налага специфични 
условия на употреба или задължения за 
етикетиране.

Обосновка

Критериите за допълнително етикетиране следва да включват също и етически 
съображения, както например клонирането.  Следователно следва да бъде възможно 
налагането на изискване за етикетиране на храни, произведени от клонирани 
животни. 

Изменение 13



AD\733552BG.doc 14/23 PE405.878v02-00

BG

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Въвеждането на европейски 
етикет за качество би позволило на 
потребителите да разпознават 
продуктите, произведени в 
съответствие със строгите  
стандарти на Европейския съюз за 
опазване на околната среда, хуманно 
отношение към животните и 
безопасност на храните и наред с 
настоящия регламент ще бъде друга 
основна част от общата политика на 
Европейския съюз да информира 
своите граждани за 
характеристиките на продуктите и 
обстоятелствата, при които са били 
произведени.

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Може да се търси мнението на 
Европейската група по етика в науката и 
новите технологии, създадена с Решение 
на Комисията от 16 декември 1997 г., 
когато е уместно, с оглед на 
получаване на съвети по етични въпроси 
във връзка с пускането на пазара на 
нови храни. 

(24) Следва да бъде потърсено
мнението на Европейската група по 
етика в науката и новите технологии, 
създадена с Решение на Комисията от 16 
декември 1997 г., с оглед на получаване 
на съвети по етични въпроси във връзка 
с използването на нови технологии и с
пускането на пазара на нови храни. 
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Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 - параграф 2 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) храни, произведени от клонирани 
животни и тяхното потомство. 
Комисията представя специално 
законодателно предложение за 
такива храни преди 31 декември 2009 
г. 

Обосновка

Решението за пускане на пазара на храни, произведени от клонирани животни или 
тяхното поколение не бива да бъде оставено на процедурата за комитология, а да се 
обхване от специален регламент на Европейския парламент и Съвета, на основата на 
процедурата на съвместно вземане на решения. 

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Независимо от параграф 2, този 
регламент се прилага в случаите на 
хранителни добавки, хранителни 
ензими, минерали и ароматизанти и 
някои хранителни съставки с 
ароматизиращи свойства, за които се 
прилага нов производствен процес, 
неизползван преди 15 май 1997 г. и 
предизвикващ значителни промени в 
състава или структурата на 
храната, които оказват влияние на 
нейната хранителна стойност, 
метаболизъм или ниво на нежелани 
вещества. 
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Обосновка

Хранителна съставка или добавка, произведена посредством производствена 
технология, която не е била използвана по-рано, както например нанотехнологията 
или нанонауката, следва да бъдат обхванати от регламента за новите храни.  Тези 
вещества може да имат напълно нови свойства. На основата на принципа на 
предохранителните мерки за защита на потребителя е необходима отделна оценка, 
която не взима предвид предишната стандартна употреба на веществото или 
разрешението за него. 

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е необходимо, може да се 
определи дали даден вид храна попада в 
приложното поле на настоящия 
регламент, в съответствие с 
процедурата, упомената в член 14, 
параграф 2.

Когато е необходимо, може да се 
определи дали даден вид храна попада в 
приложното поле на настоящия 
регламент, в съответствие с 
процедурата, упомената в член 14, 
параграф 3.

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a)„нова храна“ означава: а) „нова храна“ означава храна, която 
не е била използвана за човешка 
консумация в значителна степен в 
рамките на Общността преди 15 май 
1997 г. включително; 

i) храна, която не е била използвана за 
човешка консумация в значителна 
степен в рамките на Общността 
преди 15 май 1997 г.; 

i) храна от растителен или 
животински произход, когато за 
растението или животното се 
прилага нетрадиционна техника за 
отглеждане, различна от 
клонирането на животни, която не е 
използвана с търговска цел преди 15 



AD\733552BG.doc 17/23 PE405.878v02-00

BG

май 1997 г.; както и
Употребата на храна изключително 
като или в хранителна добавка не е 
достатъчна за доказване дали тя е 
била използвана за човешка 
консумация в значителна степен в 
рамките на Общността преди 15 май 
1997 г. Въпреки това, ако дадена храна 
е била използвана изключително като 
или в хранителна добавка преди тази 
дата, тя може да бъде пусната на 
пазара на Общността след тази дата 
за същата употреба, без да се счита 
за нова храна. Други критерии за 
оценка дали дадена храна е била 
използвана за човешка консумация в 
значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г., 
които са предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, inter alia чрез 
неговото допълване, могат да бъдат 
приети в съответствие с 
регулаторната процедура с контрол, 
упомената в член 14, параграф 3.

ii) храна, за която се прилага нов 
производствен процес, който не е 
използван преди 15 май 1997 г., и 
който предизвиква значителни 
промени в състава или структурата 
на храната, които засягат нейната 
хранителна стойност, метаболизъм 
или ниво на нежелани вещества.

ii) храна от растителен или 
животински произход, когато за 
растението или животното се 
прилага нетрадиционна техника за 
отглеждане, която не е използвана 
преди 15 май 1997 г. и както и

Употребата на храна изключително 
като или в хранителна добавка не е 
достатъчна за доказване, че тя е била 
използвана за човешка консумация в 
значителна степен в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. 
Въпреки това, ако дадена храна е била 
използвана изключително като или в 
хранителна добавка преди тази дата, 
тя може да бъде пусната на пазара на 
Общността след тази дата за 
същата употреба, без да се счита за 
нова храна. Преди датата на 
прилагане на настоящия регламент 
други критерии за оценка дали дадена 
храна е била използвана за човешка 
консумация в значителна степен в 
рамките на Общността преди 15 май 
1997 г., които са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящия регламент, inter alia чрез 
неговото допълване, се приемат в 
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съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 14, параграф 3.

iii) храна, за която се прилага нов 
производствен процес, който не е 
използван преди 15 май 1997 г., когато 
този производствен процес 
предизвиква значителни промени в 
състава или структурата на 
храната, които засягат нейната 
хранителна стойност, метаболизъм 
или ниво на нежелани вещества.

Обосновка

Цялостната дефиниция за нова храна фигурира в член 3, параграф 2, буква а(i).  
Следващите две категории (ii) и (iii) представляват подгрупи към цялостната 
дефиниция.  От друга страна, алинея 2, буква a (i) се отнася до всички категории, 
споменати в член 3, параграф 2, буква а. Мерките за прилагане следва да бъдат 
приети преди прилагането на Регламента. 

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „традиционна храна от трета 
държава“ означава нова храна с данни за 
установена история на безопасна 
употреба на храната в трета страна, 
което означава, че въпросната храна е 
била и продължава да бъде част от 
обичайното хранене на поне едно 
поколение за голяма част от 
населението на страната;

б) „традиционна храна от трета 
държава“ означава нова храна с данни за 
установена история на безопасна 
употреба на храната в трета страна, 
което означава, че въпросната храна е 
била и продължава да бъде част от 
обичайното хранене от поне 25 години 
за голяма част от населението на 
страната;

Обосновка

Разумно е да бъдат установени много по-прецизни правила за традиционните храни 
от трети страни.  При все това, предложеният от докладчика период (50 години) 
изглежда твърде дълъг, особено като се има предвид, че в други отнасящи се до 
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храните разпоредби, периодът, обикновено приеман като едно поколение, е25 години (виж 
Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 
селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер) 

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „данни за установена история на 
безопасна употреба“ означава, че 
безопасността на въпросната храна е 
потвърдена с данни за нейния състава, 
за опита при и за продължителната 
употреба в обичайното хранене при 
голяма част от населението на дадена 
страна.

в) „данни за установена история на 
безопасна употреба“ означава, че 
безопасността на въпросната храна е 
потвърдена с данни за нейния състав, 
както и от опита за поне 25 години 
употреба и продължителната употреба 
в обичайното хранене при голяма част 
от населението на дадена страна.

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тя не създава, на базата на налични 
научни доказателства, безпокойство за 
безопасността на потребителя при 
нормални условия на консумация;

(a) тя не създава, на базата на налични 
научни доказателства и след прилагане 
на принципа на предохранителните 
мерки, установен в член 7 на 
Регламент (ЕО) №178/2002,, 
безпокойство за безопасността на 
потребителя при нормални условия на 
консумация;

Изменение 22
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Предложение за регламент – акт за изменение
Член 6 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) счита се, че е произведена при 
етически приемливи условия.

Обосновка

При преценката за разрешаване на дадена нова храна трябва да е възможно да се 
вземат предвид етичните страни на въпроса. Без споменаването на етичните 
аспекти като критерии в член 6, не става ясно те дали могат да бъдат използвани 
законово по отношение на разрешаването на нова храна.  

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7  параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В споменатите в член 2, параграф 
2(а) случаи, общата процедура се 
използва независимо от предишната 
употреба или разрешение за 
веществото, за което е приложен 
стандартен производствен процес. 

Обосновка

Хранителна съставка или добавка, произведена посредством производствена 
технология, която не е била използвана по-рано, както например нанотехнологията 
или нанонауката, следва да бъдат обхванати от регламента за новите храни.  Тези 
вещества може да имат напълно нови свойства. На основата на принципа на 
предохранителните мерки за защита на потребителя е необходима отделна оценка, 
която не взима предвид предишната стандартна употреба на веществото или 
разрешението за него. 

Изменение 24
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Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф трети на 
член 7 от Регламент (ЕО) № [обща 
процедура] за актуализиране на списъка 
на Общността с нова храна, различна от 
традиционна храна от трети страни, се 
взема решение в съответствие с 
регулаторната процедура, упомената в 
член 14, параграф 2 в случай, 
че:новоразработени научни 
доказателства и данни за правото на 
собственост, са защитени съгласно член 
12.

Чрез дерогация от параграф трети на 
член 7 от Регламент (ЕО) № [обща 
процедура] за актуализиране на списъка 
на Общността с нова храна, различна от 
традиционна храна от трети страни, се 
взема решение в съответствие с 
регулаторната процедура с контрол, 
упомената в член 14, параграф 3 в 
случай, че:новоразработени научни 
доказателства и данни за правото на 
собственост, са защитени съгласно член 
12.

Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 8  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Подробни правила за прилагането на 
този член, които са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящия регламент, inter alia чрез 
неговото допълване, могат да бъдат 
приети в съответствие с регулаторната 
процедура с контрол, упомената в член 
14, параграф 3.

6. Подробни правила за прилагането на 
този член, които са предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящия регламент, inter alia чрез 
неговото допълване, се приемат най-
късно шест месеца след датата на 
прилагане на настоящия регламент  в 
съответствие с регулаторната процедура 
с контрол, упомената в член 14, 
параграф 3.

Обосновка

С оглед гарантирането на цялостна защита на потребителя, подробните правила за 
прилагането на опростената процедура за разрешение за традиционни храни от 
трети страни трябва да бъдат установени колкото се може по-скоро след влизането 
в сила на регламента. 
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Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Становище на Европейската група по 
етика в науката и новите технологии
По целесъобразност Комисията 
може, по собствена инициатива или 
по искане на държава-членка, да 
проведе консултация с Европейската 
група по етика и нови технологии с 
цел получаване на нейното 
становище по въпроси от етически 
характер, свързани с науката и 
новите технологии от голямо 
етическо значение.
Комисията оповестява публично това 
становище, включително чрез 
публикуването му на специална 
страница от нейния интернет сайт.

Обосновка

Когато това е оправдано (както например в случаи на употреба на нанотехнологии 
или методи за клониране)въпросите от етичен характер е уместно да бъдат 
отнасяни до Европейската група по етика в науката и новите технологии за 
консултация. Процесът на консултиране може да бъде иницииран от Комисията или 
от държавата-членка. В интерес на прозрачността и участието на експерти, както 
и на широката публика, становището трябва да се публикува в интернет. 
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