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Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 27
Съображение 7 а (ново)

7а) Критериите, определени за 
разрешенията в Регламенти (ЕО) № 
ХХХ/2006, (ЕО) № YYY/2006 и (ЕО) № 
ZZZ/2006 също следва да бъдат  
изпълнени за разрешение по настоящия 
регламент.  

Or. en

Обосновка

This is self-evident but is not set out specifically in the Commission's proposal.
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Изменение, внесено от David Martin, Åsa Westlund

Изменение 28
Съображение 9

(9) В съответствие с рамката за оценка на 
риска по въпроси, свързани с 
безопасността на храните, установена с 
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, пускането на пазара на вещества 
трябва да се разрешава само след 
отговаряща на възможно най-висок 
стандарт научна оценка на рисковете, 
които те представляват за човешкото 
здраве. Тази оценка, която трябва да се 
извършва под отговорността на 
Европейския орган за безопасност на 
храните (оттук нататък наричан 
"Органът"), трябва да бъде последвана от 
решение за управление на риска, вземано 
от Комисията съгласно регулаторна 
процедура, която да гарантира тясно 
сътрудничество между Комисията и 
държавите-членки.

(9) В съответствие с рамката за оценка на 
риска по въпроси, свързани с 
безопасността на храните, установена с 
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, пускането на пазара на вещества 
трябва да се разрешава само след 
отговаряща на възможно най-висок 
стандарт независима научна оценка на 
рисковете, които те представляват за 
човешкото здраве. Тази оценка, която 
трябва да се извършва под отговорността 
на Европейския орган за безопасност на 
храните (оттук нататък наричан 
"Органът"), трябва да бъде последвана от 
решение за управление на риска, вземано 
от Комисията съгласно регулаторна 
процедура, която да гарантира тясно 
сътрудничество между Комисията и 
държавите-членки.

Or. en

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 29
Съображение 10

(10) Признато е, че в някои случаи 
научната оценка на риска сама по себе си 
не може да предостави цялата 
информация, на която трябва да се 
основава едно решение за управление на 
риска, и че трябва да бъдат взети под 
внимание и други основателни фактори, 

(10) Признато е, че в някои случаи 
научната оценка на риска сама по себе си 
не може да предостави цялата 
информация, на която трябва да се 
основава едно решение за управление на 
риска, и че трябва да бъдат взети под 
внимание и други основателни фактори, 
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свързани с разглеждания въпрос. свързани с разглеждания въпрос. (не 
засяга българската версия)

Or. en

Обосновка

Other legitimate factors relevant to the matter - safety concerns related to the health of the 
consumer, reasonable technological need, and benefits and advantages for the consumer -
must be considered in all cases.

Изменение, внесено от David Martin, Åsa Westlund

Изменение 30
Съображение 13

(13) Общата процедура за разрешение на 
веществата трябва да отговаря на 
изискванията за прозрачност и 
публичност на информацията, като 
същевременно гарантира правото на 
заявителите да пазят поверителността на 
някои информации.

(13) Общата процедура за разрешение на 
веществата трябва да отговаря на 
изискванията за прозрачност и 
публичност на информацията, като 
същевременно гарантира правото на 
заявителите в някои случаи и при 
обосновка на причините да пазят 
поверителността на някои информации.

Or. en

Изменение, внесено от David Martin, Åsa Westlund

Изменение 31
Съображение 16

(16) В интерес на ефикасността и 
опростяването на законодателството 
трябва да е налице средносрочна 
преценка дали да се разшири приложното 
поле на общата процедура и към другите 
законодателни актове в сферата на 
храните.

(16) В интерес на ефикасността и 
опростяването на законодателството 
трябва да е налице средносрочна 
преценка, включваща допитване до 
всички заинтересовани лица, дали да се 
разшири приложното поле на общата 
процедура и към другите законодателни 
актове в сферата на храните.

Or. en
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Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 32
Съображение 18

(18) Мерките, необходими за 
привеждането в изпълнение на настоящия 
регламент, следва да се приемат в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО на 
Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне 
на процедурите за упражняване на 
изпълнителните правомощия, възложени 
на Комисията9,

(18) Мерките, необходими за 
изпълнението на настоящата директива, 
си приемат в съответствие с Решение № 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. 
относно установяване на условията и 
реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията9. Комисията, по 
целесъобразност, се допитва до 
заинтересованите лица при 
подготовката на мерките, които 
представя пред Комитета, посочен в 
гореспоменатото решение.

9 OВ L 184, 17.7.1999, стр. 23. 9 OВ L 184, 17.7.1999, стр. 23. Решение, така 
както е изменено от Решение 2006/512/EО (OВ 
L 200, 22.7.2006, стр. 11).

Or. en

Обосновка

Specific provisions to allow for the informal consultation of stakeholders to take place prior 
to any Decision in the SCoFCAH should be included to ensure maximum transparency and 
opennes.

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 33
Член 1, параграф 1

1. Настоящият регламент определя обща 
процедура за оценка и разрешение (оттук 
нататък наричана "обща процедура") на 
хранителни добавки, хранителни ензими 
и източници на ароматични вещества, 
използвани или предназначени за 
употреба в или върху храни (оттук 
нататък наричани "вещества"), която 
процедура допринася за свободното 
движение на тези вещества в рамките 
на Общността.

1. Настоящият регламент определя обща 
процедура за оценка и разрешение (оттук 
нататък наричана "обща процедура") на 
хранителни добавки, хранителни ензими 
и източници на ароматични вещества, 
използвани или предназначени за 
употреба в или върху храни (оттук 
нататък наричани "вещества"), която 
процедура допринася за по-добрата 
защита на потребителите и 
общественото здраве в рамките на 
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Общността.

Or. en

Обосновка

The aim of the regulation should be to ensure a high level of public health and of consumer 
protection throughout the Community. 

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 34
Член 1, параграф 1, алинея 1 а (нова)

Този регламент не се отнася за 
продукти, разрешени съгласно 
Регламент (ЕО) №2065/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 10 ноември 2003 г. относно   
пушилни  ароматизанти, използвани 
или предназначени за влагане в или 
върху храни.
1ОВ L 309 от 26.11.2003, стр. 1

Or. de

Обосновка

Smoke flavourings are adequately and appropriately governed by 
Regulation (EC) No 2065/2003. Explicitly exempting them from this regulation will make for 
clearer legislation.

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 35
Член 2, параграф 1

1. Съгласно всеки секторен законов акт за 
храни, веществата, които са разрешени за 
пускане на общностния пазар, се 
включват в списък (оттук нататък 
наричан "общностен списък"), чието 
съдържание се определя от 
гореспоменатия законов акт.  

1. Съгласно всеки секторен законов акт за 
храни, веществата, които са разрешени за 
пускане на общностния пазар, се 
включват в списък (оттук нататък 
наричан "общностен списък"), чието 
съдържание се определя от 
гореспоменатия законов акт.  
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Общностният списък се актуализира от 
Комисията.  Той се публикува в 
Официален вестник на Европейския съюз.

Общностният списък се актуализира 
посредством регламент на 
Европейския парламент и на Съвета.
Той се публикува в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Most modifications and updates of the community list have been subject to controversial 
debates both in the European Parliament and in Council. Although often first reading 
agreements could be achieved, the decision should not be left to the Commission and its 
comitology procedure. 

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 36
Член 2, параграф 1, алинея 1 а (нова)

Разрешени вещества от общностния 
списък могат да се използват от всеки 
производител на храни при спазване на 
приложимите за тях условия, ако 
използването на тези вещества не е 
ограничено съгласно член 12, параграф 
6, буква а). 

Or. de

Обосновка

The inclusion of a substance on Community lists requires extensive toxicological studies. It is 
understandable that responsible manufacturers who carry out these studies, making a large 
financial commitment in the process, are keen to benefit, at least for a certain amount of time, 
from the advantages associated with authorisation (see Amendment 60 by Horst 
Schnellhardt).

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 37
Член 3, парагрaф 2, алинея 2

Въпреки това, по отношение на 
актуализациите, посочени в член 2, 

Въпреки това, по отношение на 
актуализациите, посочени в член 2, 
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параграф 2, букви б) и в), Комисията иска 
становище от Органа, само ако тези 
актуализации е възможно да окажат 
въздействие върху общественото
здраве.

параграф 2, букви б) и в), Комисията иска 
становище от Органа, само ако тези 
актуализации е възможно да окажат 
въздействие върху човешкото здраве.

Or. en

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 38
Член 3, параграфи 3 и 4

3. Общата процедура завършва с 
приемането от страна на Комисията на 
регламент за прилагане на 
актуализацията, съгласно член 7.

3. Общата процедура завършва с 
приемането от страна на Европейския 
парламент и на Съвета на регламент за 
прилагане на актуализацията.

4. В отклонение от параграф 3, 
Комисията може да прекрати общата 
процедура и да реши да не продължи с 
планирано актуализиране във всеки един 
етап от процедурата, ако счете, че такова 
актуализиране е неоправдано. При 
необходимост, тя взема предвид 
становището на Органа, всякакви 
съответни разпоредби в общностното 
право и всякакви други основателни 
фактори, които имат отношение към 
разглеждания въпрос. 

4. В отклонение от параграф 3, 
Комисията може да прекрати общата 
процедура и да реши да не продължи с 
планирано актуализиране във всеки един 
етап от процедурата, докато не бъде 
представено предложение за регламент 
на Европейския парламент и на 
Съвета, ако счете, че такова 
актуализиране е неоправдано. При 
необходимост, тя взема предвид 
становището на Органа, всякакви 
съответни разпоредби в общностното 
право и всякакви други основателни 
фактори, които имат отношение към 
разглеждания въпрос. 

В такива случаи, когато това е 
приложимо, Комисията информира 
заявителя пряко, като посочва в писмото 
си причините, поради които 
актуализирането не се счита за 
оправдано.

В такива случаи, когато това е 
приложимо, Комисията информира 
заявителя пряко, като посочва в писмото 
си причините, поради които 
актуализирането не се счита за 
оправдано.

Or. en

Обосновка

The common procedure should be based on co-decision. Modifications and updates of the 
community list have often been subject to controversial debates both in the European 
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Parliament and in Council, thus it should not be left to the Commission and its comitology 
procedure. 

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 39
Член 3, параграф 3

3. Общата процедура завършва с 
приемането от страна на Комисията на 
регламент за прилагане на 
актуализацията, съгласно член 7.

3. Общата процедура завършва с 
приемането от страна на Комисията на 
законодателно предложение за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за прилагане на 
актуализацията. 

Or. en

Обосновка

Most modifications and updates of the community list have been subject to controversial 
debates both in the European Parliament and in Council. Although often first reading 
agreements could be achieved, the decision should not be left to the Commission and its 
comitology procedure. 

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 40
Член 4, параграф 1

1. При получаване на заявление за 
актуализиране на списъка на Общността, 
Комисията:

1. При получаване на заявление за 
актуализиране на списъка на Общността, 
Комисията:

а) потвърждава, че е получила 
заявлението, като пише на заявителя в 
рамките на 14 работни дни от 
получаването му;

а) потвърждава, че е получила 
заявлението, като пише на заявителя в 
рамките на 14 работни дни от
получаването му;

б) когато е приложимо, уведомява 
Органа относно заявлението и изисква 
становище от него.

б) уведомява Органа относно заявлението 
и изисква становище от него.

Комисията предоставя на държавите-
членки достъп до заявлението.

Комисията предоставя на Европейския 
парламент и на държавите-членки 
достъп до заявлението.



AM\658345BG.doc 9/22 PE 386.368v02-00

BG

Or. en

Обосновка

Most modifications and updates of the community list have been subject to controversial 
debates both in the European Parliament and in Council. Although often first reading 
agreements could be achieved, the decision should not be left to the Commission and its 
comitology procedure. 

Изменение, внесено от David Martin

Изменение 41
Член 4

1. При получаване на заявление за 
актуализиране на списъка на Общността, 
Комисията:

1. При получаване на заявление за 
актуализиране на списъка на Общността, 
Комисията:

а) потвърждава, че е получила 
заявлението, като пише на заявителя в 
рамките на 14 работни дни от 
получаването му;

а) потвърждава, че е получила 
заявлението, като пише на заявителя в 
рамките на 14 работни дни от 
получаването му;

б) когато е приложимо, уведомява Органа 
относно заявлението и изисква становище 
от него.

б) когато е приложимо, уведомява Органа 
относно заявлението и изисква становище 
от него.

Комисията предоставя на държавите-
членки достъп до заявлението.

Комисията предоставя на държавите-
членки и на заинтересованите лица 
достъп до заявлението.

2. Когато започва процедурата по 
собствена инициатива, Комисията 
информира държавите-членки и, когато е 
приложимо, изисква становището на 
Органа.

2. Когато започва процедурата по 
собствена инициатива, Комисията 
информира държавите-членки и 
заинтересованите лица и, когато е 
приложимо, изисква становището на 
Органа.

Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 42
Член 6, параграф 1

1. В надлежно обосновани случаи,
когато Органът изисква допълнителна 

1. Когато Органът изисква допълнителна 
информация от заявителите, срокът, 
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информация от заявителите, срокът, 
посочен в член 5, параграф 1, може да 
бъде удължен. След консултация със 
заявителя, Органът установява срок, в 
рамките на който тази информация може 
да бъде осигурена, и информира 
Комисията относно необходимия 
допълнителен срок. Ако Комисията не 
направи възражение в рамките на осем 
работни дни от момента на 
информирането си от Органа, срокът, 
посочен в член 5, параграф 1, се удължава 
автоматично с допълнителния срок. 

посочен в член 5, параграф 1, може да 
бъде удължен. След консултация със 
заявителя, Органът установява срок, в 
рамките на който тази информация може 
да бъде осигурена, и информира 
Комисията относно необходимия 
допълнителен срок. Ако Комисията не 
направи възражение в рамките на осем 
работни дни от момента на 
информирането си от Органа, срокът, 
посочен в член 5, параграф 1, се удължава 
автоматично с допълнителния срок. 

Or. en

Обосновка

If the application does not provide all data needed by the Authority to assess the risk of a 
given substance, the period available should be extended in order to allow a serious risk 
assessment. 

Изменение, внесено от Åsa Westlund

Изменение 43
Член 7

В рамките на девет месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в 
член 14, параграф 1, проекторегламент, 
който актуализира общностния списък, 
като взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

В рамките на девет месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Европейския парламент и 
на Съвета, предложение за регламент, 
който актуализира общностния списък, 
като взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

Когато проекторегламентът не е 
съгласуван със становището на Органа, 
Комисията обяснява различията.

Когато предложението за регламент не 
е съгласувано със становището на 
Органа, Комисията обяснява различията.

Регламентът се приема съгласно 
процедурата, посочена в член 14, 
параграф 2.
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Or. en

Обосновка

Most modifications and updates of the community list have been subject to controversial 
debates both in the European Parliament and in Council. Although often first reading 
agreements could be achieved, the decision should not be left to the Commission and its 
comitology procedure.

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 44
Член 7

В рамките на девет месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в 
член 14, параграф 1, проекторегламент, 
който актуализира общностния списък, 
като взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

В рамките на девет месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Европейския парламент и 
на Съвета, предложение за регламент, 
който актуализира общностния списък, 
като взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

Когато проекторегламентът не е 
съгласуван със становището на Органа, 
Комисията обяснява различията.

Когато предложението за регламент не 
е съгласувано със становището на 
Органа, Комисията обяснява различията.

Регламентът се приема съгласно 
процедурата, посочена в член 14, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Most modifications and updates of the community list have been subject to controversial 
debates both in the European Parliament and in Council. Although often first reading 
agreements could be achieved, the decision should not be left to the Commission and its 
comitology procedure.
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Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 45
Член 7, алинея първа

В рамките на девет месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в член 
14, параграф 1 проекторегламент, който 
актуализира общностния списък,  като 
взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

В рамките на шест месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в член 
14, параграф 1 проекторегламент, който 
актуализира общностния списък,  като 
взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

Or. de

Обосновка

Following the development of a new substance, businesses should not have to wait more than 
a year for authorisation. In any case, the necessary flexibility is provided for with regard to 
lengthy procedures.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 46
Член 7, параграф 1

В рамките на девет месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в член 
14, параграф 1, проекторегламент, който 
актуализира общностния списък, като 
взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

В рамките на три месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в член 
14, параграф 1, проекторегламент, който 
актуализира общностния списък, като 
взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

Or. en

Обосновка

1. Regulations 1831/2003 (Feed Additives) and 1829/2003 (GM Food & Feed) both allow 
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three months for the Commission to draft a regulation and propose amendments to the 
regulations for submission to the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health 
(SCFCAH); Three months instead of the long time-period of nine months, would create 
consistency with other EU food safety Regulation. 
2. A time-period of nine months is a lengthy time-period that will put a heavy and unequal 
burden on the Small and Medium Sized Enterprises (SME's) ; they usually do not have the 
resources that large established companies possess and that would give them the luxury to 
wait for procedures and outcomes (See e.g. also 6.3.1.6 of "Impact Assessment" of 
"Commission Staff Working Document ; Annex to the Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on food enzymes and amending Council directive 
83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, and Council 
Directive 20001/112/EC". )   

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 47
Член 7, параграфи 1 и 2

В рамките на девет месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в член 
14, параграф 1, проекторегламент, който 
актуализира общностния списък, като 
взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

В рамките на шест месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в член 
14, параграф 1, проекторегламент, който 
актуализира общностния списък, като 
взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

Когато проекторегламентът не е 
съгласуван със становището на Органа, 
Комисията обяснява различията.

Когато проекторегламентът не е 
съгласуван със становището на Органа, 
Комисията обяснява причините за 
своето решение.

Or. en

Обосновка

Six months for submitting a proposal under the comitology procedure should be sufficient. 
Reasons for the decision of the Commission should be explained where the draft regulation 
differs from the opinion of the Authority.
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Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 48
Член 7, параграф 1

В рамките на девет месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в член 
14, параграф 1, проекторегламент, който 
актуализира общностния списък, като 
взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

В рамките на шест месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в член 
14, параграф 1, проекторегламент, който 
актуализира общностния списък, като
взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

Or. pl

Обосновка

The provisions for the common authorisation procedure are unduly lengthy.  Following the 
six months allocated to the EFSA to give its opinion, the Commission then proposes to take 
nine months to submit a proposal under the comitology procedure.  Six months in this respect 
should be sufficient.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 49
Член 7, параграфи 1 и 2

В рамките на девет месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в член 
14, параграф 1, проекторегламент, който 
актуализира общностния списък, като 
взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

В рамките на шест месеца след като 
Органът е дал становище Комисията 
предоставя на Комитета, посочен в член 
14, параграф 1, проекторегламент, който 
актуализира общностния списък, като 
взема под внимание становището на 
Органа, всякакви съответни разпоредби 
на общностното законодателство и 
всякакви други основателни фактори, 
имащи отношение към разглеждания 
въпрос.

Когато проекторегламентът не е 
съгласуван със становището на Органа, 

Когато проекторегламентът не е 
съгласуван със становището на Органа, 
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Комисията обяснява различията. Комисията обяснява причините за 
своето решение.

Or. en

Обосновка

The provisions for the common authorisation procedure are unduly lengthy.  Following the 6 
months allocated to EFSA to give its opinion, the Commission then proposes to take 9 months 
to submit a proposal under the Comitology procedure.  Six months in this respect should be 
sufficient.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 50
Член 7, алинея 2 а (нова)

Ако Комисията не поиска становище 
от Органа, определеният в параграф 1 
срок започва да тече от момента на 
подаване на заявление в Комисията.

Or. de

Обосновка

The deadline should be clearly stated even in the case of registrations, for which an opinion 
from the Authority is not required.

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 51
Член 8, параграф 1

1. Когато Комисията изисква 
допълнителна информация от 
заявителите по въпроси, свързани с 
управлението на риска, тя определя, 
заедно със заявителя, срок, в рамките на 
който тази информация може да се 
предостави. В такива случаи, срокът, 
посочен в член 7, може съответно да се 
удължи.

1. Когато Комисията изисква 
допълнителна информация от 
заявителите по въпроси, свързани с 
управлението на риска, тя определя, 
заедно със заявителя, срок, в рамките на 
който тази информация може да се 
предостави. В такива случаи, Комисията 
може да удължи срока, посочен в член 
7, като информира държавите-членки 
за удължаването.
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Or. en

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Bart Staes

Изменение 52
Член 8, параграф 2

2.  Ако допълнителната информация не е 
изпратена в рамките на допълнителния 
срок, посочен в параграф 1, Комисията 
действа въз основа на вече 
предоставена информация.

2. Ако допълнителната информация не е 
изпратена в рамките на допълнителния 
срок, посочен в параграф 1, Комисията 
удължава срока, посочен в член 7 или 
отхвърля заявлението.

Or. en

Обосновка

If the applicants do not supply data requested within a reasonable time frame, the 
Commission should be given more time for the assessment.

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 53
Член 10

Сроковете, посочени в член 5, параграф 1 
и член 7, може да се удължат от 
Комисията по нейна инициатива или, 
когато е приложимо, по искане на 
Органа, ако същината на въпроса 
оправдава това, без да се накърняват член 
6, параграф 1 и член 8, параграф 1.  В 
такива случаи, когато е целесъобразно, 
Комисията информира заявителя относно 
удължаването и причините за него.

Сроковете, посочени в член 5, параграф 1 
и член 7, може да се удължат от 
Комисията по нейна инициатива или, 
когато е приложимо, по искане на 
Органа, ако същината на въпроса 
оправдава това, без да се накърняват член 
6, параграф 1 и член 8, параграф 1.  В 
такива случаи Комисията информира 
заявителя и държавите-членки относно 
удължаването и причините за него.

Or. en

Обосновка

The applicant should always be informed of any extension of the time limits. Member states 
should be informed as well.
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Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 54
Член 10

Сроковете, посочени в член 5, параграф 1 
и член 7, може да се удължат от 
Комисията по нейна инициатива или, 
когато е приложимо, по искане на 
Органа, ако същината на въпроса 
оправдава това, без да се накърняват член 
6, параграф 1 и член 8, параграф 1. В 
такива случаи, когато е целесъобразно,
Комисията информира заявителя относно 
удължаването и причините за него.

Сроковете, посочени в член 5, параграф 1 
и член 7, може да се удължат от 
Комисията по нейна инициатива или, 
когато е приложимо, по искане на 
Органа, ако същината на въпроса 
оправдава това, без да се накърняват член 
6, параграф 1 и член 8, параграф 1. В 
такива случаи Комисията информира 
заявителя относно удължаването и 
причините за него.

Or. de

Обосновка

The applicant should always be informed of any extension of the time limit.  To be able to 
plan, applicants need to be informed of an extension in good time and of the reasons for it.

Изменение, внесено от David Martin

Изменение 55
Член 11

Органът гарантира прозрачността на 
своите дейности съгласно член 38 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002. По-
специално, той оповестява становищата 
си незабавно. Той обявява всяко искане за 
становище от него, както и всяко 
удължаване на срок по член 6, параграф 
1.

Органът гарантира прозрачността на 
своите дейности съгласно член 38 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002. По-
специално, той оповестява становищата 
си незабавно, заедно с всички заявления 
и свързани документи. Той обявява 
всяко искане за становище от него, както 
и всяко удължаване на срок по член 6, 
параграф 1.

Or. en

Изменение, внесено от Mojca Drčar Murko

Изменение 56
Член 12, параграф 3
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3. Комисията решава кои данни могат да 
останат поверителни и съответно 
уведомява заявителите.

3. Комисията решава кои данни могат да 
останат поверителни и съответно 
уведомява заявителите и държавите-
членки.

Or. en

Обосновка

Member states should also be informed.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 57
Член 12, параграф 3

3. Комисията решава кои данни могат да 
останат поверителни и съответно 
уведомява заявителите. 

3. След консултация със заявителя,
Комисията решава кои данни могат да 
останат поверителни и съответно 
уведомява заявителите. 

Or. de

Обосновка

The applicant should have the right to be informed of the decision at an early opportunity. 
Producers should also be able to present their point of view and give their opinion on the 
Commission's position.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 58
Член 12, параграф 3

3.  Комисията решава кои данни могат да 
останат поверителни и съответно 
уведомява заявителите.

3. Комисията заедно със заявителя 
определя кои данни могат да останат 
поверителни.

Or. en

Обосновка

Involvement from - and interaction with the applicant to determine which information can 
remain confidential, is essential in the earliest stage of the procedure ; Only then the 
confidentiality of information, that may in its total combination otherwise potentially harm 
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the commercial interests or interests on scientific research and development of the applicant, 
is guaranteed. 

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 59
Член 12, параграф 4

4. След като бъдат уведомени относно 
становището на Комисията, заявителите 
имат три седмици, през които да оттеглят 
заявлението си, за да запазят 
поверителността на предоставените 
данни. Поверителността се запазва до 
изтичането на този срок.

4. След като бъдат уведомени относно 
становището на Комисията, заявителите 
имат три седмици, през които да оттеглят 
заявлението си, за да запазят 
поверителността на предоставените 
данни или да подадат жалба срещу 
становището на Комисията. В срок от 
два месеца Комисията взема 
окончателно решение по жалбата. 
Поверителността се запазва до 
изтичането на първоначалния 
триседмичен срок или, в случай на 
обжалване, до вземане на окончателно 
решение.

Or. en

Обосновка

To create a right of appeal for applicants towards the decisions of the Commission related to 
the confidentiality of information. 

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 60
Член 12, параграф 6

6. Ако заявител оттегли, или е оттеглил 
своето заявление, Органът, Комисията и 
държавите-членки зачитат 
поверителността на търговската и 
промишлена информация, 
включително на информацията 
относно научни изследвания и 
разработки, както и такава, относно 
чиято поверителност Комисията и 

6. Ако заявител оттегли, или е оттеглил 
своето заявление, Органът, Комисията и 
държавите-членки зачитат 
поверителността на цялата  
информация, предоставена в 
заявлението. 
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заявителят не постигат съгласие.

Or. en

Обосновка

In order to protect the potential harm to the commercial interests or interests on scientific 
research and development of the applicant, it is essential to ensure the protection of the 
interests of the applicant by keeping all the information in the application and in its total 
combination, confidential. 

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 61
Член 12, параграф 6 а (нов)

Предоставени от заявителя научни 
данни и друга информация не могат  в 
срок от десет години от датата на 
разрешението да се използват в полза 
на по-късен заявител, освен ако 
следващият заявител не се е 
споразумял с предходния заявител, че 
такива данни и информация мога да се 
използват, при условие че:
а) научните данни и информация са 
били патентовани от първоначалния 
заявител по време на подаването на 
първоначалното заявление и
б) първоначалният заявител е имал по 
време на подаване на първоначалното 
заявление изключителното право за 
ползване на патентованите данни и
в) хранителните добавки, 
хранителните ензими и ароматичните 
продукти за храни не биха били 
разрешени без първоначалното 
представяне на патентованите данни 
от първоначалния заявител.

Or. de

Обосновка

The inclusion of a substance on Community lists requires extensive toxicological studies. It is 
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understandable that responsible manufacturers who carry out these studies, making a large 
financial commitment in the process, are keen to benefit, at least for a certain amount of time, 
from the advantages associated with authorisation. 

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 62
Член 12, параграф 7 а (нов)

7a. Предоставени от заявителя научни 
данни и друга информация не могат  в 
срок от десет години от датата на 
разрешението да се използват в полза 
на по-късен заявител, освен ако 
следващият заявител не се е 
споразумял с предходния заявител, че 
такива данни и информация могат да 
се използват и разходите са поделени 
съответно, когато:
а) научните данни и информация са 
били патентовани от първоначалния 
заявител по време на подаването на 
първоначалното заявление; и
б) първоначалният заявител е имал по 
време на подаване на първоначалното 
заявление изключителното право да 
използва патентованите данни;  и
в) хранителните добавки не биха били 
разрешени без първоначалното 
представяне на патентованите данни 
от първоначалния заявител. 

Or. en

Обосновка

1. In order to stimulate Research and Development within the food additive industry, it is 
appropriate to protect proprietary data that result from investment made by innovators for 
the gathering of the information and data that support the application under this Regulation. 
This protection however should be limited in time in order to avoid unnecessary duplication 
of studies, repetition of animal testing and not to impair competition. 
2. A time period of 10 years in order to protect proprietary data would create consistency 
with the other EU food safety legislation 1829/2003 (GM Food & Feed), where Article 31 
states that "The scientific data and other information in the application may not be used for 
the benefit of another applicant for a period of 10 years  from the date of authorisation, 
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unless the other applicant has agreed with the authorisation holder." 


