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Изменение 43
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Свободното движение на безопасни 
и здравословни храни е съществен 
аспект на вътрешния пазар и допринася 
значително за здравето и 
благосъстоянието на гражданите, както 
и за техните социални и икономически 
интереси. Различията между 
националните закони, регламенти и 
административни разпоредби, засягащи 
оценката на безопасността и 
разрешаването на нови храни, може да 
възпрепятстват тяхното свободно 
движение и така да се създадат условия 
за нелоялна конкуренция.

(1) Свободното движение на безопасни 
и здравословни храни е съществен 
аспект на вътрешния пазар и допринася 
значително за здравето и 
благосъстоянието на гражданите, както 
и за техните социални и икономически 
интереси. Различията между 
националните закони, регламенти и 
административни разпоредби, засягащи 
оценката на безопасността и 
разрешаването на нови храни, може да 
възпрепятстват тяхното свободно 
движение и така потенциално да се 
създадат условия за нелоялна 
конкуренция.

Or. en

Обосновка

Различията между националното право и регламента могат да възпрепятстват 
свободната търговия, но това не е автоматично свързано с несправедливи условия на 
конкуренция.

Изменение 44
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

равнище на защита на човешкото здраве 
при осъществяването на политиките на 
Общността, а също така и високо 
равнище на добро отношение към 
животните и защита на околната 
среда. Във всички случаи следва да се 
прилага принципа на 
предохранителните действия.

Or. en

Изменение 45
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Член 13 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз изяснява, че Съюзът и 
държавите-членки изцяло ще вземат 
предвид изискванията за добро 
отношение към животните, тъй 
като те са живи същества с 
усещания, когато формулират и 
прилагат съответната политика.

Or. en

Изменение 46
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Резолюцията на Европейския 
парламент от 3 септември 2008 г. 
относно клонирането на животни за 
снабдяване с храна призовава 
Комисията да внесе предложения, 
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които да забраняват за целите на 
снабдяването с храна (i) клонирането 
на животни, (ii) отглеждането и 
развъждането на клонирани животни 
или родените от тях животни, (iii) 
пускането на пазара на месо или 
млечни продукти, добити от 
клонирани животни или родените от 
тях животни и (iv) внасянето на 
клонирани животни, семенна 
течност и ембриони на клонирани 
животни или родените от тях 
животни, както и на месо и млечни 
продукти, добити от клонирани 
животни и родените от тях 
животни.

Or. en

Изменение 47
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Научният комитет по възникващи 
и идентифицирани нови здравни 
рискове (НКВИНЗР) към Комисията 
прие на 28-29 септември 2005 г. 
становище, в което стига до 
заключението, че "съществуват 
сериозни празноти в знанията, 
необходими за оценка на риска. Тези 
знания включват характеристиките 
на наночастиците, откриването и 
измерването на наночастици, 
реакцията на определена доза, 
развитие и устойчивост на 
наночастиците в човешкото тяло и в 
околната среда, както и всички 
аспекти на токсикологията и 
токсикологията на околната среда, 
свързани с наночастиците"; обръща 
внимание освен това на заключението 
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на НКВИНЗР, че "съществуващите 
токсикологични и екотоксикологични 
методи може би са недостатъчни за 
справянето с проблемите, възникващи 
във връзка с наночастиците";

Or. en

Изменение 48
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Разпоредбите на Общността за 
новите храни бяха установени с 
Регламент (ЕО) № 258/97 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 януари 1997 г. относно нови храни и 
нови хранителни съставки и с Регламент 
(ЕО) № 1852/2001 на Комисията от 20 
септември 2001 г. за определяне на 
подробни правила за публичното 
оповестяване на определена 
информация и за защита на 
предоставената информация съгласно 
Регламент (ЕО) № 258/975 на 
Европейския парламент и на Съвета. За 
целите на яснотата Регламент (ЕО) № 
258/97 следва да бъде отменен и 
заменен с настоящия регламент.

(3) Разпоредбите на Общността за 
новите храни бяха установени с 
Регламент (ЕО) № 258/97 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 януари 1997 г. относно нови храни и 
нови хранителни съставки и с Регламент 
(ЕО) № 1852/2001 на Комисията от 20 
септември 2001 г. за определяне на 
подробни правила за публичното 
оповестяване на определена 
информация и за защита на 
предоставената информация съгласно 
Регламент (ЕО) № 258/975 на 
Европейския парламент и на Съвета. За 
целите на яснотата Регламент (ЕО) № 
258/97 и Регламент на Комисията 
(ЕО) № 1852/2001 следва да бъдат 
отменени.  Регламент (ЕО) № 258/97 
следва да бъде заменен с настоящия 
регламент. Препоръка 97/618/EО следва 
да бъде заменена с актуализирани 
насоки, специфични за новите храни, 
но Препоръка 97/618/EО остава 
достъпна за ползване, докато не бъде 
заменена с преразгледаните насоки.

Or. en
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Обосновка

Разпоредбите на Регламента на Комисията (ЕО) № 1852/2001, които се отнасят до
процедурата за оценка, както е изложена и в настоящото предложение за регламент, 
сега ще се уреждат от предложения общ процедурен текст, така че Регламента на 
Комисията (ЕО) № 1852/2001 вече не е необходим. Предложения нов регламент 
предвижда публикуването на ново указание за подпомагане на заявителите. 
Предишните насоки следва да останат в сила до замяната им с преразгледаните 
насоки.

Изменение 49
Niels Busk

Предложение за регламент
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 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, както и 
разяснение за критериите за нова 
храна..

Or. en

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 50
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Храни с нова или преднамерено 
модифицирана първична молекулярна 
структура, храни, състоящи се или 
изолирани от микроорганизми, гъби 
или водорасли, нови щамове 
микроорганизми без история или 
сигурна употреба, както и 
концентрати от вещества, които се 
съдържат в естествена форма в 
растенията, се считат за нови храни 
в определението на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Изменението изяснява, кои категории продукти при всички случаи се вместват в 
определението за нова храна. Този неизчерпателен списък от категории храни по този 
начин допринася за правната сигурност на определението за нова храна, което се 
актуализира с настоящия регламент.

Изменение 51
Niels Busk

Предложение за регламент
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 

(6) В обсега на действие на 
настоящия регламент следва да се 
включат всички храни, които не са 
били използвани консумация в 
значителна степен за човешка 
консумация  в рамките на 
Общността преди 15 май 1997 г. 
Критериите за новост по отношение 
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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.

на храната следва да включват 
употребата на нови видове организми 
като растения, животни, 
микроорганизми, гъби или водорасли.  
Също така употребата на нови части 
от съществуващи организми и 
вещества с нова молекулярна 
структура следва да се считат за 
нови храни. 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, 
които е вероятно да въздействат 
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 
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 
отглеждане, не следва да се считат за 
нови храни.

Or. en

Обосновка

С оглед яснотата на законодателството, следва да има някакво обяснение на 
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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 в края на предпоследното изречение, които следва да гласи "... като 
нанотехнология и нанонаука, които биха могли да имат въздействие върху 
безопасността на храните".

Изменение 52
Renate Sommer

Предложение за регламент
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) Следва също да се изясни, че дадена 
храна следва да се счита за нова и 
влизаща в обсега на действие на 
настоящия регламент, когато за нея се 
прилага производствена технология, 
която не е използвана преди това, както 
и храни, модифицирани в нови 
производствени процеси като 
нанотехнологии и нанонаука, които 
засягат безопасността или 
храненето. Храни, получени от нови 
видове растения не следва да се 
считат за нови храни.

Or. en
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Изменение 53
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Достъпните в момента методи 
за изпитване не са адекватни за 
оценката на риска, свързан с 
наноматериалите. 
Наноспецифичните методи за 
изпитване, които не се извършват 
върху животни, следва спешно да 
бъдат усъвършенствани.  С цел да се 
защити човешкото здраве и 
предотврати изпитването върху 
животни, използването на 
нанотехнологии следва да бъде 
забранено в производството на храни, 
докато не се одобрят за използване 
достатъчно наноспецифични методи 
за изпитване, които да не се 
извършват върху животни и докато 
не се направи адекватна оценка на 
безопасността на базата на тези 
изпитания.

Or. en

Обосновка

В момента няма адекватни методи за оценка на безопасността на наноматериалите 
(виж становището на НКВИНЗР от септември 2005 г.). Наноматериалите следва да 
бъдат оценени на базата на наноспецифични методи за изпитване, които не се 
извършват върху животни. Докато не се намерят наноспецифични методи за 
изпитване, които да не се извършват върху животни за адекватна оценка на 
наноматериалите в храните, тяхната употреба следва да се забрани, за да се защити 
човешкото здраве и да се избегнат изпитанията върху животни.
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Изменение 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Предложение за регламент
Съображение 6 a (новo)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Като има предвид, че 
Европейската група по етика в 
науката и новите технологии в 
своето становище (№23) по етичните 
аспекти на клонирането на животни 
за нуждите на снабдяването с храна 
от 16 януари 2008 г., че "не вижда 
убедителни аргументи, които да 
оправдават производството на храни 
от клонирани животни и родените 
от тях животни". Като има предвид, 
че научният комитет на Европейския 
орган за безопасност на храните в 
своето становище1 от 15 юли 2008 г. 
стига до заключението, че "здравето 
и доброто състояние на значителна 
част от клонираните животни ... са 
били засегнати сериозно, често пъти 
тежко и с фатални последици".
1 Вестник на Европейския орган за 
безопасност на храните (EFSA Journal) (2008 
г.) 767, 1-49

Or. en

Обосновка

Становищата на Европейския орган по безопасност на храните и Европейската група 
по етика в науката и новите технологии показват, че клонирането води до сериозни 
рискове за здравето и доброто състояние на клонираните животни и техните 
приемни майки. 
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Изменение 55
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 6 a (новo)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Наноматериалите в опаковките 
на хранителните продукти следва да 
бъдат вписани в списък на одобрени 
наноматериали, придружени от 
допустима граница на миграция в или 
върху хранителните продукти в 
такива опаковки.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се поиска разрешение за опаковките, които се състоят от наноматериали и 
които влизат в контакт с хранителните продукти.

Изменение 56
Niels Busk

Предложение за регламент
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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. en

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 57
Niels Busk

Предложение за регламент
Съображение 8 a (новo)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Разпоредбите на Директива 
2001/83/ЕО 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 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 
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общностното право.
1 OВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

Or. en

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 58
Niels Busk

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Храни, които са предназначени за 
технологична употреба или са 
генетично модифицирани, не следва да 
попадат в обсега на настоящия 
регламент. Следователно храни, 
използвани единствено като добавки, 
попадащи в обсега на Регламент (ЕО) № 
XX/XXX на Европейския регламент и 
на Съвета от [..], ароматизанти, 
попадащи в обсега на Регламент (ЕО) № 
XX/XXX на Европейския регламент и 
на Съвета от [..], екстракционни 
разтворители, попадащи в обсега на 
Директива 88/344/ЕИО на Съвета от 13 
юни 1988 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки 
относно екстракционните разтворители, 
използвани в производството на храни и 
хранителни съставки, ензими, попадащи 
в обсега на Регламент (ЕО) № XX/XXX 
на Европейския регламент и на Съвета 
от [..] и генетично модифицирани храни, 
попадащи в обсега на Регламент (ЕО) № 
1829/2003 на Европейския регламент и 
на Съвета от 22 септември 2003 г. 

(10) Храни, които са предназначени за 
технологична употреба или са 
генетично модифицирани, не следва да 
попадат в обсега на настоящия 
регламент, докато подлежат на 
оценка и одобрение на безопасността 
в съответствие с други разпоредби от
законодателството на Общността.
Следователно храни, използвани 
единствено като добавки, попадащи в 
обсега на Регламент (ЕО) № XX/XXX на 
Европейския регламент и на Съвета от 
[..], ароматизанти, попадащи в обсега на 
Регламент (ЕО) № XX/XXX на 
Европейския регламент и на Съвета от 
[..], екстракционни разтворители, 
попадащи в обсега на Директива 
88/344/ЕИО на Съвета от 13 юни 1988 г. 
за сближаване на законодателствата на 
държавите-членки относно 
екстракционните разтворители, 
използвани в производството на храни и 
хранителни съставки, ензими, попадащи 
в обсега на Регламент (ЕО) № XX/XXX 
на Европейския регламент и на Съвета 
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относно генетично модифицираните 
храни и фуражи, следва да бъдат 
изключени от обсега на настоящия 
регламент.

от [..] и генетично модифицирани храни, 
попадащи в обсега на Регламент (ЕО) № 
1829/2003 на Европейския регламент и 
на Съвета от 22 септември 2003 г. 
относно генетично модифицираните 
храни и фуражи, следва да бъдат 
изключени от обсега на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни, че всички нови съставки на храните следва да бъдат 
обхванати от една единна процедура за оценка на риска в съответствие със 
законодателството на Общността. Храни, които вече попадат в обсега на действие 
на процедура по оценка и одобрение съгласно друга разпоредба от законодателството 
на ЕС, не следва да изискват допълнително и оценка и одобрение на риска съгласно 
Регламента за нови храни.

Изменение 59
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Това дали дадена храна е 
използвана за човешка консумация в 
значителна степен преди 15 май 1997 г.
трябва да се основава на налична в 
държавите-членки информация. Когато 
Комисията няма информация за 
човешка консумация преди 15 май 
1997 г., следва да се създаде опростена 
и прозрачна процедура за събиране на 
такава информация, с участието на 
държавите-членки и всички 
заинтересовани страни.

(13) Класифицирането на храна като 
нова, т.е. на базата на нейната 
употреба за човешка консумация в 
значителна степен преди датата на 
прилагане на законодателството или 
чрез използването на добре познати 
методи за производство, трябва да се 
основава на налична в държавите-
членки и останалите заинтересовани 
страни информация. Следва да се 
създаде процедура за събиране на такава 
информация. Тази процедура следва да 
е опростена и прозрачна, като в 
същото време се избягва каквото и да 
е необосновано нарушение на пазара.

Or. en
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Обосновка

The information collection procedure may involve raising questions about already marketed 
products or products proposed as novel foods that are ultimately found not to be novel foods.  
In the process of a transparent collection of data, these products’ competitive position should 
not be negatively affected by incorrect inferences of novel status. The Commission procedure 
should therefore be sensitive to such problems and avoid any unjustified disruption of the 
market. The reference date of 15 May 1997 should be modified as the scope of the regulation 
is modified from Reg 258/57. It should be replaced by the date of application of this 
regulation.

Изменение 60
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
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 причинил 
хранителни неудобства на потребителя.

(14) Нови храни следва да се пускат на 
пазара на Общността, само ако те са 
безопасни и не подвеждат потребителя 
и показват ясните ползи за 
потребителя. Освен това те не трябва 
да се различават от храната, която са 
предназначени да заменят по начин, 
който би причинил хранителни 
неудобства на потребителя.

Or. en

Изменение 61
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Съображение 15 a (новo)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел да се избегнат опитите 
върху животни, опитите върху 
гръбначни животни за целите на 
настоящия регламент следва да 
бъдат използвани само като последва 
възможност. Настоящият 
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регламент следва да гарантира, че 
опитите върху гръбначни животни са 
намалени до минимум и че се избягват 
двойните изпитания, и да насърчава 
използването на методи за 
изпитване, които не се извършват 
върху животни, както и 
интелигентни стратегии за 
изпитване. Съществуващите вече 
резултати от опити върху гръбначни 
животни следва да бъдат споделени в 
процеса на разработването на нови 
храни. Съгласно Директива на Съвета 
86/609/EИО от 24 ноември 1986 г. за 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки 
относно защитата на животните, 
използвани за опитни и други научни 
цели1, опитите върху гръбначни 
животни също трябва да бъдат 
заменени, ограничени или по-тясно 
определени. Прилагането на 
настоящия регламент следва, където 
е възможно, да се основава на 
използването на подходящи 
алтернативни методи за изпитване. 
Най-късно до ...* Комисията следва да 
преразгледа правилата за защита на 
данните от разклатите от опитите 
върху гръбначни животни и, където е 
необходимо, да измени тези правила.
1 OВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1. 

* Седем години след влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В Съответствие с изискванията на Протокола за Защита и добро отношение към 
животните, Общността и държавите-членки изцяло да вземат предвид 
изискванията за добро отношение към животните при формулирането и прилагането 
на съответната политика, следва да се включи, че изпитанията върху животни се 
поддържат на равнището на абсолютния минимум и се извършва само като последва 
възможност, а също и че се насърчава използването на алтернативни методи.
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Изменение 62
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Необходимо е да се определят и 
критерии за оценяване на потенциални 
рискове, произтичащи от нови храни. За 
да се гарантира хармонизирано научно 
оценяване на новите храни, тези оценки 
трябва да се извършват от Европейския 
орган за безопасност на храните 
(„Органът“).

(16) Необходимо е да се определят и 
критерии за оценяване на потенциални 
рискове, произтичащи от нови храни. За 
да се гарантира хармонизирано научно 
оценяване на новите храни, тези оценки 
трябва да се извършват от Европейския 
орган за безопасност на храните 
(„Органът“) в сътрудничество с 
органите на държавите-членки.

Or. fr

Обосновка

От една страна е уместно процедурата за издаване на разрешение и оценка на новите 
храни да бъде централизирана, но, от друга, е целесъобразно също така да се 
поддържа сътрудничеството между Европейския орган и компетентните органи на 
държавите-членки, по-специално за мисиите за наблюдение на пазара, които са и м 
поверени в рамките на това законодателство. Благодарение на това сътрудничество 
те ще запазят своите експертизи и правомощия.

Изменение 63
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Когато е уместно и на базата на
заключения от оценката на 
безопасността, следва да се въведат 
изисквания за наблюдение след 
пускането на пазара на употребата на 
новите храни за човешка консумация.

(18) На базата на заключения от 
оценката на безопасността, следва да се 
въведат изисквания за евентуално 
наблюдение след пускането на пазара на 
употребата на новите храни.
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Or. en

Обосновка

Пояснение на изменение 10 на докладчика.

Изменение 64
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. 

Защитата и поверителността на 
данните трябва да бъдат 
гарантирани, както се предвижда в 
членове 30 и 31 от Регламент (ЕО) № 
1829/2003 относно генетично 
модифицираните храни и фуражи.

Or. en
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Изменение 65
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
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. 

Повтарянето на изследвания, 
включващи гръбначни животни, обаче 
следва да бъде забранено. В този 
контекст следва да съществува 
задължение за позволяване на достъп 
до изследвания върху гръбначни и 
други изследвания, които могат да 
доведат до избягване на опитите 
върху животни.

Or. en
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Изменение 66
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
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) С цел да се стимулират 
изследователската дейност и развитието 
в рамките на хранително-вкусовата 
промишленост, а по този начин и 
иновациите, е необходимо да се 
защитят инвестициите, вложени от 
новаторите за генериране на данни, 
подкрепящи заявление съгласно 
настоящия регламент.
Новоразработените научни 
доказателства и данните, предмет на 
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. 

През този ограничен период от време 
разрешението се предоставя на 
първия заявител, което не изключва 
правото на друг заявител да подаде 
своето заявление. 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.

Or. en

Обосновка

С оглед последователността, формулировката на съображение 20 следва да бъде 
приведена в съответствие с формулировката на съображение 32 от Регламент 
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1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните.

Изменение 67
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
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) С цел да се стимулират 
изследователската дейност и развитието 
в рамките на хранително-вкусовата 
промишленост, а по този начин и 
иновациите, е необходимо да се 
защитят инвестициите, вложени от 
новаторите за генериране на данни, 
подкрепящи заявление съгласно 
настоящия регламент.
Новоразработените научни 
доказателства и данните, предмет на 
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. През 
този ограничен период от време 
разрешението се предоставя на 
първия заявител, което не изключва 
правото на друг заявител да подаде 
своето заявление. 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.

Or. en

Обосновка

Формулировката на съображение 20 следва да бъде приведена в съответствие с 
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формулировката на съображение 32 от Регламент 1924/2006 относно хранителни и 
здравни претенции за храните.

Изменение 68
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
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. Следователно 
включването на нова храна в списъка на 
Общността ще налага специфични 
условия на употреба или задължения за 
етикетиране в тези случаи. Продукти, 
произведени с помощта на 
нанотехнологии и хранителни 
продукти, произведени от животни, 
хранени с генетично модифицирани 
фуражи, трябва да бъдат 
етикетирани като такива.

Or. en

Обосновка

Пояснение на изменение 12 на докладчика. Има очевиден пропуск в разпоредбите 
относно храни, произведени от животни, хранени с генетично модифицирани 
фуражи: Съображение 16 от Регламент 1829/2003 се тълкува в смисъл, че храните, 
произведени от животни, хранени с генетично модифицирани фуражи, не попадат 
под обсега на действие на същия регламент. Това означава, че Регламент 1829/2003 не 
съдържа разпоредби относно етикетирането: ето защо съответни правила следва да 
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се предвидят в настоящия регламент, за да попълнят този пропуск.

Изменение 69
Niels Busk

Предложение за регламент
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, което може 
да включва информация, свързана с 
етични съображения. Следователно 
включването на нова храна в списъка на 
Общността може да налага специфични 
условия на употреба или задължения за 
етикетиране.

Or. en

Обосновка

Критериите за допълнително етикетиране следва да включват също и етични 
съображения, както например клонирането. Следователно следва да бъде възможно 
налагането на изискване за етикетиране на храни, произведени от клонирани 
животни.
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Изменение 70
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно хранителни 
и здравни претенции за храните 
хармонизира разпоредбите в държавите-
членки, които са свързани с 
хранителните и здравните претенции. 
Следователно претенции по отношение 
на нови храни следва да се предявяват 
само в съответствие с този регламент.

(22) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно хранителни 
и здравни претенции за храните 
хармонизира разпоредбите в държавите-
членки, които са свързани с 
хранителните и здравните претенции. 
Следователно претенции по отношение 
на нови храни следва да се предявяват 
само в съответствие с този регламент. 
Ако един заявител смята, че дадена 
нова храна трябва да носи някакво 
здравно обозначение, което трябва да 
бъде разрешено съгласно член 17 или 
18 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, и
когато новата храна и заявленията за 
здравно обозначение включват искане 
за защита на данни, обект на право 
на собственост, по искане на 
заявителя периодите на защита на 
данните следва да започнат 
едновременно и да текат успоредно.

Or. en

Изменение 71
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно хранителни 
и здравни претенции за храните 
хармонизира разпоредбите в държавите-

(22) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно хранителни 
и здравни претенции за храните 
хармонизира разпоредбите в държавите-
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членки, които са свързани с 
хранителните и здравните претенции. 
Следователно претенции по отношение 
на нови храни следва да се предявяват 
само в съответствие с този регламент.

членки, които са свързани с 
хранителните и здравните претенции. 
Следователно претенции по отношение 
на нови храни следва да се предявяват 
само в съответствие с този регламент. 
Ако един заявител смята, че дадена 
нова храна трябва да носи някакво 
здравно обозначение, което трябва да 
бъде разрешено съгласно член 17 или 
18 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, и 
когато новата храна и заявленията за 
здравно обозначение включват искане 
за защита на данни, обект на право 
на собственост, по искане на 
заявителя периодите на защита на 
данните следва да започнат 
едновременно и да текат успоредно.

Or. en

Обосновка

Свързани заявления за разрешаване на нова храна и на здравна претенция, отнасяща се 
до един и същ продукт, като и двете се основават на данни, обект на право на 
собственост, могат да се придвижват по различни графици. Следователно периодът 
на защита на данните съгласно едно разрешение би могъл до голяма степен да е 
изтекъл преди да започне да тече периода на защита на данните на свързаното 
разрешение.  Следва по искане на заявителя да се осигури изравняването на периодите 
за защита на данните на свързани разрешения .

Изменение 72
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно хранителни 
и здравни претенции за храните 
хармонизира разпоредбите в държавите-
членки, които са свързани с 
хранителните и здравните претенции. 

(22) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно хранителни 
и здравни претенции за храните 
хармонизира разпоредбите в държавите-
членки, които са свързани с 
хранителните и здравните претенции. 
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Следователно претенции по отношение 
на нови храни следва да се предявяват 
само в съответствие с този регламент.

Следователно претенции по отношение 
на нови храни следва да се предявяват 
само в съответствие с този регламент. 
Ако един заявител смята, че дадена 
нова храна трябва да носи някакво 
здравно обозначение, което трябва да 
бъде разрешено съгласно член 17 или 
18 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, и 
когато новата храна и заявленията за 
здравно обозначение са подаден 
едновременно и включват искане за 
защита на данни, обект на право на 
собственост, по искане на заявителя 
периодите на защита на данните 
следва да започнат едновременно и да 
текат успоредно.

Or. en

Изменение 73
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Нови храни, пуснати на пазара на 
Общността съгласно Регламент (ЕО) № 
258/97, следва да продължат да бъдат 
продавани на пазара. Нови храни, 
разрешени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 258/97, следва да бъдат 
включени в списъка на Общността за 
нови храни, създаден с настоящия 
регламент. Освен това заявления, 
подадени съгласно Регламент (ЕО) № 
258/97, за които не е взето 
окончателно решение преди датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент, следва да се считат за 
заявления съгласно настоящия 
регламент.

(25) Нови храни, пуснати на пазара на 
Общността съгласно Регламент (ЕО) № 
258/97, следва да продължат да бъдат 
продавани на пазара. Нови храни, 
разрешени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 258/97, следва да бъдат 
включени в списъка на Общността за 
нови храни, създаден с настоящия 
регламент. Освен това заявления, 
подадени съгласно Регламент (ЕО) № 
258/97, когато първоначалният доклад 
за оценка, предвиден съгласно член 6, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 
258/97, все още не е препратен на 
Комисията, както и във всички 
случаи, когато се изисква 
допълнителен доклад за оценка в 
съответствие с член 6, параграф 3 
или 4 на Регламент (EО) № 258/97 
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преди датата на прилагане на
настоящия регламент, следва да се 
считат за заявления съгласно 
настоящия регламент. Когато се 
изисква да се даде становище, 
Органът и държавите-членки вземат 
предвид резултата от първоначалния 
доклад. Други искания, внесени 
съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 
258/97 преди датата на прилагане на 
настоящия регламент се обработват 
съгласно разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 258/97.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията текст потенциално поставя в неизгодно положение 
заявления, за които на Комисията вече е препратена първоначална оценка, тъй като 
ако няма възражения е възможно да се одобри подобно заявление без да бъде 
препратено за оценка на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Всички 
заявления, за които на Комисията вече е препратен първоначален доклад за оценка 
следва да продължат в съответствие с процедурата определена в 258/97/ЕО.

Изменение 74
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нови храни, пуснати на пазара на 
Общността съгласно Регламент (ЕО) № 
258/97, следва да продължат да бъдат 
продавани на пазара. Нови храни, 
разрешени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 258/97, следва да бъдат 
включени в списъка на Общността за 
нови храни, създаден с настоящия 
регламент. Освен това заявления, 
подадени съгласно Регламент (ЕО) № 
258/97, за които не е взето 
окончателно решение преди датата 

Нови храни, пуснати на пазара на 
Общността съгласно Регламент (ЕО) № 
258/97, следва да продължат да бъдат 
продавани на пазара. Нови храни, 
разрешени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 258/97, следва да бъдат 
включени в списъка на Общността за 
нови храни, създаден с настоящия 
регламент. Освен това заявления, 
подадени съгласно Регламент (ЕО) № 
258/97, когато първоначалният доклад 
за оценка, предвиден съгласно член 6, 
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на влизане в сила на настоящия 
регламент, следва да се считат за 
заявления съгласно настоящия 
регламент.

параграф 3 от Регламент (ЕО) № 
258/97, все още не е препратен на 
Комисията, както и във всички 
случаи, когато се изисква 
допълнителен доклад за оценка в 
съответствие с член 6, параграф 3 
или 4 на Регламент (EО) № 258/97 
преди датата на прилагане на 
настоящия регламент следва да се 
считат за заявления съгласно 
настоящия регламент. Други искания, 
внесени съгласно член 4 от Регламент 
(ЕО) № 258/97 преди датата на 
прилагане на настоящия регламент се 
обработват съгласно разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 258/97.

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията текст потенциално поставя в неизгодно положение 
заявления, за които на Комисията вече е препратена първоначална оценка, тъй като 
ако няма възражения е възможно да се одобри подобно заявление без да бъде 
препратено за оценка на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Всички 
заявления, за които на Комисията вече е препратен първоначален доклад за оценка 
следва да продължат в съответствие с процедурата определена в 258/97/ЕО.

Изменение 75
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила за пускане на 
нови храни на пазара на Общността с 
оглед осигуряване на високо равнище на 
опазване на човешкото здраве и защита 
на потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар.

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила за пускане на 
нови храни на пазара на Общността с 
оглед осигуряване на високо равнище на 
опазване на живота и здравето на 
хората, здравето и доброто 
състояние на животните, околната 
страна и интересите на 
потребителите, като същевременно се 
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гарантира прозрачност и ефективното 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Модификация на Изменение 15 на докладчика.

Изменение 76
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила за пускане на 
нови храни на пазара на Общността с 
оглед осигуряване на високо равнище на 
опазване на човешкото здраве и защита 
на потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар.

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила за пускане на 
нови храни на пазара на Общността с 
оглед осигуряване на високо равнище на 
опазване на човешкото здраве и защита 
на потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар и се стимулира 
новаторството в хранително-
вкусовата промишленост.

Or. en

Обосновка

В качеството си на важна цел на Общността и една от целите, посочена в 
съображенията, тази цел следва да бъде изрично включена в предмета.
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Изменение 77
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила за пускане на 
нови храни на пазара на Общността с 
оглед осигуряване на високо равнище на 
опазване на човешкото здраве и защита 
на потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар.

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила за пускане на 
нови храни на пазара на Общността с 
оглед осигуряване на високо равнище на 
опазване на човешкото здраве и защита 
на потребителите и на здравето и 
хуманното отношение към 
животните, опазването на околната 
среда, като същевременно се гарантира 
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар и се стимулира 
новаторството в хранително-
вкусовата промишленост.

Or. en

Обосновка

Здравето и хуманното отношение към животните, както и опазването на околната 
среда трябва да бъдат взети предвид в процеса на издаване на разрешения.
Иновациите в хранително-вкусовата промишленост също са важна цел за 
Общността и тази цел следва изрично да бъде включена в предмета.

Изменение 78
Niels Busk

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква (a) (ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) ароматизанти за храни, попадащи в 
обсега на Регламент (ЕО) № [относно 
ароматизантите за храни];

(ii) ароматизанти за храни, попадащи в 
обсега на Регламент (ЕО) № [относно 
ароматизантите за храни], с изключение 
на случаите, в които 
ароматизантите на храни, посочени в 
член 8.1., букви а), б) и в) на 
Регламента относно 
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ароматизантите на храни, са 
произведени от нов хранителен 
продукти;

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде гарантирано, че всички нови храни са обхванати от процедура за 
оценка на безопасността и одобрение съгласно законодателството на Общността.

Изменение 79
Niels Busk

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква (a) (v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(v) витамини и минерали, попадащи в 
обсега на Директива 89/398/ЕИО, 
Директива 2002/46/ЕО или Регламент 
(ЕО) № 1925/2006.

(v) витамини и минерали, попадащи в 
обсега на Директива 89/398/ЕИО, 
Директива 2002/46/ЕО или Регламент 
(ЕО) № 1925/2006, освен в случаите, в 
които витамините или минералите 
са добити от нови източници или 
чрез използване на производствени 
процеси, които не са взети предвид, 
когато е издадено разрешението 
съгласно съответното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде гарантирано, че всички нови храни са обхванати от процедура за 
оценка на безопасността и одобрение съгласно законодателството на Общността.
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Изменение 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б a (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бa) храни, добити от клонирани 
животни и техните потомства. 
Преди датата на влизането в сила на 
настоящия регламент, посочена в 
член 20, Комисията следва да 
представи законодателно 
предложение за забрана на пускането 
на пазара в Общността на храни, 
добити от клонирани животни и 
техните потомства.  
Предложението следва да бъде 
предадено на Европейския 
парламенти на Съвета.

Or. en

Обосновка

Научното становище на Европейския орган по безопасност на храните и 
становището на Европейската група по етика показват, че клонирането води до 
сериозни рискове за здравето и доброто състояние както на клонираните животни, 
така  и техните приемни майки. Клонирани ембриони често пъти са по-големи от 
нормалното; това води до трудности при раждането и до голям брой раждания с 
цезарово сечение. Много от клонираните ембриони умират по време на бременността 
или през първите седмици от живота си поради слаба имунна защита, от 
сърдечносъдова недостатъчност, дихателни проблеми или бъбречни аномалии.

Изменение 81
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Независимо от параграф 2, този 
регламент се прилага в случаите на 
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хранителни добавки, хранителни 
ензими, 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 
(напр. нанотехнологии). 
Ако нови храни могат да имат 
въздействието на добавка или 
ароматизант в даден хранителен 
продукти, те следва да се обхващат 
както от настоящия регламент, 
така и от законодателството за 
хранителните добавки или 
ароматизантите. 

Or. en

Обосновка

Модификация на Изменение 16 от становището на комисията по земеделие и 
развитие на селските райони: Последната част от Изменението на комисията по 
земеделие и развитие на селските райони,"които засягат нейната хранителна 
стойност, метаболизъм или ниво на нежелани вещества" беше заличена, защото 
ВСЯКА храна, произведена чрез използване на нанотехнологии трябва да попада в 
обсега на действие на настоящия регламент. Последното изречение е добавено за да 
се изясни, че някои нови храни могат да имат въздействието на добавка или 
ароматизант в друг продукт, трябва да бъдат обхванати не само от действието на 
настоящия регламент, но и на съответните регламенти за хранителните добавки и 
ароматизантите.

Изменение 82
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случаи, в които дадена храна се 
променя чрез нов производствен 
процес, включително, но не само, 
нанотехнологии  и нанонаука, за 
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които в настоящия момент 
съществуват сериозни празноти в 
знанията, необходими за оценка на 
риска, въпросната храна може да бъде 
пусната на пазара единствено след 
като е преценено, че е безопасна въз 
основа на призната оценка на риска. 

Or. nl

Обосновка

Докато съществуват недостатъчни познания за провеждане на призната оценка на 
риска, въпросната храна, съгласно принципа на предохранителните мерки, не е 
достигнала достатъчно напреднал етап на разработка, за да бъде пусната на пазара.

Изменение 83
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато е възможно дадена храна 
да окаже въздействие върху човешкия 
организъм, сравнимо с въздействието 
на лекарствен продукт, Европейската 
агенция за оценка на лекарствените 
продукти трябва да реши дали тази 
храна представлява лекарствен 
продукт и следователно попада в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 2309/93, 
изменен с Регламент (ЕО) № 762/2004.

Or. nl

Обосновка

Обосновка

Регламентът относно новите храни не трябва да се използва като резервен вариант 
за пускане на лекарствени продукти на пазара.
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Изменение 84
Niels Busk

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 - буква (a) (i))

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) „нова храна“ означава: (a) „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.;

Or. en

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. Текстът в член 3, параграф 2, буква а(i), втори абзац (за използването в 
диетични добавки) се отнася до всички категории, посочени в член 3, параграф 2, 
буква а). Мерките по прилагане следва да бъдат приети преди приложението на 
регламента.

Изменение 85
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 - буква (a) (i) – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) храна, която не е била използвана за 
човешка консумация в значителна 
степен в рамките на Общността преди 
15 май 1997 г., включително храна, 
одобрена в съответствие с 
ускорената процедура, предвидена в 
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Регламент (ЕО) № 258/97 относно 
нови храни и нови хранителни 
съставки.

Or. nl

Обосновка

Ускорената процедура въведе по-ниско ниво на защита в областта на безопасност на 
храните.

Изменение 86
Niels Busk

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 - буква (a) (i) – алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. 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 
съответствие с регулаторната 
процедура с контрол, упомената в 
член 14, параграф 3.
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Or. en

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. Текстът в член 3, параграф 2, буква а(i), втори абзац (за използването в 
диетични добавки) се отнася до всички категории, посочени в член 3, параграф 2, 
буква а). Мерките по прилагане следва да бъдат приети преди приложението на 
регламента.

Изменение 87
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 - буква (a) (i) – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(i) храна, която няма история на 
сигурно използване в рамките на 
Общността;

Or. en

Изменение 88
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 - буква (a) (ii) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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

(ii) храна от растителен произход, 
когато за растението се прилага  нова
техника за отглеждане, която не е 
използвана преди 15 май 1997 г. и 
която предизвиква значителни 
промени в състава или структурата 
на храната, засягащи безопасността 
или храненето.

Or. en
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Изменение 89
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 - буква (a) (iii) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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.

(iii) храна, за която се прилага нов 
производствен процес, който не е 
използван в значителна степен в 
Общността  преди 15 май 1997 г., -
включително, но не ограничено до 
храни, произведени с помощта на 
нанотехнологията -  когато този 
производствен процес предизвиква 
значителни промени в състава или 
структурата на храната, които оказват 
влияние на нейната хранителна 
стойност, метаболизъм или ниво на 
нежелани вещества. 

Or. en

Обосновка

Модификация на изменение 21 на докладчика.

Изменение 90
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 - буква (a) (iii) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 

(iii) храна, за която се прилага нов 
производствен процес, който не е 
използван преди 15 май 1997 г. и която 
предизвиква значителни промени в 
състава или структурата на 
храната, засягащи безопасността или 
храненето.
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вещества.

Or. en

Изменение 91
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 - буква (a) (iii) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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.

(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; във всички случаи храни, 
произведени чрез използването на 
нанотехнологии и нанонаука се 
считат за храни, за които се прилага 
нов производствен процес. Съгласно 
регулаторната процедура, посочена в 
член 14, параграф 2 Комисията 
приема определение за храни, 
произведени чрез използването на 
нанотехнологии и нанонаука.

Or. en

Изменение 92
Renate Sommer

Предложение за регламент
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 

(б) „традиционна храна от трета 
държава“ означава нова храна с данни за 
установена история на безопасна 
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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;

употреба на храната в трета страна, 
което означава, че въпросната храна е 
била и продължава да бъде част от 
обичайното хранене от поне 30 години 
насам за голяма част от населението на 
страната;

Or. de

Изменение 93
Renate Sommer

Предложение за регламент
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 състава, 
за опита при и за продължилата поне 
30 години употреба в обичайното 
хранене при голяма част от населението 
на дадена страна.

Or. de

Изменение 94
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 - буква (в a) (новa) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „произведен с помощта на 
нанотехнологии” означава продукт, 
който съдържа, се състои от или е 
произведен с помощта на 
синтетични вещества, не по-големи 
от 100 nm дължина, широчина или 
дълбочина, или – при широчина по-
голяма от 100 nm – за който е 
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общоприето в науката да бъде считан 
за нанотехнологичен продукт.

Or. nl

Обосновка

Изясняване на определенията.

Изменение 95
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 - буква (в a) (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa)  „произведен с помощта на 
нанотехнологии“: продукт, който 
съдържа, се състои от или е 
произведен с помощта на вещества, с 
размери от порядъка на 100 nm 
дължина, широчина или височина, 
и/или вещества, които поради 
намаления размер на частиците си 
проявяват нови свойства в сравнение 
с обичайната форма.

Or. en

Обосновка

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.
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Изменение 96
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква (в a) (новa) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „наноматериал” означава твърд 
материал, произведен с определена 
цел, който притежава едно или 
повече външни измерения или 
вътрешна структура при размери 
равни или по-малки от 100 нм.

Or. fr

Обосновка

Определението, предложено от г-жа Liotard в нейното изменение 26, е непълно и има 
опасност от групата на наноматериалите да бъдат изключени някои от тях. Също 
така следва да се използват еднакви определения с оглед на съгласуваност на 
различните законодателни актове на Общността.

Изменение 97
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква (вб) (новa) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) „нанопредмет” означава твърд  
предмет, структура или прибор, 
произведени или използвани за 
определена цел, които притежават 
едно или повече измерения при 
размери равни или по-малки от 100 
нм.

Or. fr

Обосновка

Определението на наноматериали изисква допълнително определение, за да бъдат 
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обхванати други продукти, които съдържат нанотехнологии и  които трябва да 
бъдат взети под внимание и включени в областта на нанотехнологиите. Тези 
продукти имат едно или две измерения, които надвишават размерите, посочени в 
изменение 96; такива продукти например са нанотръбички, нанофибри, нанофилми и 
др. 

Изменение 98
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Събиране на информация за
употребата на дадена храна за 

човешка консумация

Събиране на информация за
класификацията на дадена нова храна

Or. en

Обосновка

Информацията следва да се събира по хармонизиран начин, така че приложимостта 
на настоящия регламент да се оценява и може да бъде оценена на основата на 
предложени приложения или продукти. За всички новозаявени продукти се прави 
проверка, за да се уточни евентуално историята на значително потребление в 
една/няколко държави-членки в рамките на Общността. Оценката (с времето) ще 
доведе до списък от продукти, които са категоризирани.

Изменение 99
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да събира 
информация от държавите-членки и/или 
от бизнес оператори на храни, за да 
определи до каква степен една храна е 
била използвана за човешка консумация 
в рамките на Общността пред 15 май 
1997 г.

1. Комисията събира информация от 
държавите-членки и/или от стопански 
субекти в производството на храни или 
други заинтересовани страни, за да 
определи състоянието на заявките за 
нови храни и, в случай на въпроси, 
отнасящи се до съществуването на 
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продукти, които вече са на пазара, до 
каква степен една храна е била 
използвана за човешка консумация в 
рамките на Общността пред датата на 
прилагане на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Референтната дата 15 май 1997 следва да се промени, тъй като и обхвата на 
регламента е променен от Регламент 258/57. Тя следва да се замени с датата на 
прилагане на настоящия регламент.

Изменение 100
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да събира 
информация от държавите-членки и/или 
от бизнес оператори на храни, за да 
определи до каква степен една храна е 
била използвана за човешка консумация 
в рамките на Общността пред 15 май 
1997 г.

1. Комисията събира информация от 
държавите-членки а също и чрез 
публични консултации, за да определи 
до каква степен една храна е била 
използвана за човешка консумация в 
рамките на Общността пред 15 май 1997 
г. Комисията публикува своите 
заключения от тези и други 
неповерителни информации.

Or. de

Изменение 101
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да събира 
информация от държавите-членки и/или 

1. Комисията събира информация от 
държавите-членки и/или от стопански 
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от бизнес оператори на храни, за да 
определи до каква степен една храна е 
била използвана за човешка консумация 
в рамките на Общността пред 15 май 
1997 г.

субекти в производството на храни или 
други заинтересовани страни, за да 
определи до каква степен една храна е 
била използвана за човешка консумация 
в рамките на Общността преди 15 май 
1997 г. Стопанските субекти и други 
заинтересовани страни са задължени 
да предават информация за това, до 
каква степен дадена храна е била 
използвана за човешка консумация в 
рамките на Общността преди 15 май 
1997 г., в случай, че Комисията или 
национален органа на дадена държава-
членка поиска такава информация.

Or. en

Обосновка

Пояснение на отговорностите на всяка страна.

Изменение 102
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да събира 
информация от държавите-членки и/или 
от бизнес оператори на храни, за да 
определи до каква степен една храна е 
била използвана за човешка консумация 
в рамките на Общността пред 15 май 
1997 г.

1. Комисията трябва да събира 
информация от държавите-членки и/или 
от стопанските субекти в 
производството на храни, за да 
определи до каква степен една храна е 
била използвана за човешка консумация 
в рамките на Общността пред 15 май 
1997 г. По искане на компетентния 
орган в съответните държани-членки 
и на Органа, стопанските субекти от 
този сектор са длъжни да съобщават 
информациите относно 
хранителните продукти, които са 
използвани за човешка консумация в 
Общността преди 15 май 1997 г.
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Or. fr

Обосновка

Съществуването на добро сътрудничество между стопанските субекти в 
производството на храни, държавите-членки и Европейската комисия е полезно, за да 
се познават натрупаните факти и данни относно хранителни продукти . 
Задължението на стопанските субекти в производството на храни да предават 
информацията на Европейската комисия относно пускането на пазара на хранителни 
продукти допринася за осъществяването на тази цел.

Изменение 103
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията публикува 
заключенията, направени въз основа 
на събраната информация и 
неповерителните данни, които ги 
подкрепят.

Or. en

Изменение 104
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само нови храни, включени в списъка 
на Общността на нови храни (наричан 
по-долу „списък на Общността“), могат 
да бъдат пускани на пазара.

Само нови храни, включени в списъка 
на Общността на нови храни (наричан 
по-долу „списък на Общността“), могат 
да бъдат пускани на пазара. Списъкът 
на Общността се публикува и 
поддържа на страница на уебсайта 
на Комисията, определена за тази цел 
и достъпна за обществеността.
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Or. en

Обосновка

Еднакво с Изменение 29 на докладчика (ще има препратка към него в някое следващо 
изменение).

Изменение 105
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на Общността на нови храни Списък на Общността на нови храни
Само нови храни, включени в списъка 
на Общността на нови храни (наричан 
по-долу „списък на Общността“), могат 
да бъдат пускани на пазара.

1. Само нови храни, включени в списъка 
на Общността на нови храни (наричан 
по-долу „списък на Общността“), могат 
да бъдат пускани на пазара.

2. Когато разрешението на нова 
храна, включена в списъка на 
Общността, се основава на собствени 
научни доказателства съгласно член 
12, само поименно посочения заявител
може да го пусне на пазара през 
първите пет години. Ако обаче 
Комисията реши, че тази нова храна 
може или е могла да бъде включена в 
списъка, посочен в параграф 1, без 
подаване на информация от страна 
на първия заявител, че тя е негова 
собственост, разрешението не се 
регистрира за използване само от 
първия заявител и поради това 
достъпна за общо ползване в рамките 
на Общността.  Решението се приема 
в съответствие с процедурата, 
посочена в член 14, параграф 2 и освен 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 2 съдържа още:
а) датата на вписването на новата 
храна в списъка на Общността;
б) факта, че вписването се основава 
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на новоразработени научни 
доказателства и/или данни, предмет 
на правото на собственост, 
защитени, съгласно настоящия член;
(в) името и адресът на заявителя;
(г) факта, че пускането на пазара на 
новата храна е ограничено от 
заявителя, освен ако последващ 
заявител получи разрешение за 
храната без оглед на данните за право 
на собственост на първоначалния 
заявител.

Or. en

Обосновка

За да се изпълни целта за стимулиране на иновациите, разрешаването следва да 
остане достъпно за изключителното ползване от страна на заявителя за периода на 
защита на данните, посочен в член 12. Другите заявители трябва съответно да 
предоставят информация, достатъчна за издаване на ново разрешение, без да се 
стига до позоваване на информацията за правото на собственост на предишния 
заявител. Механизмът следва да е същият като в член 21, параграф 2 от Регламент 
1924/2006/EО.

Изменение 106
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на Общността на нови храни Списък на Общността на нови храни
Само нови храни, включени в списъка 
на Общността на нови храни (наричан 
по-долу „списък на Общността“), могат 
да бъдат пускани на пазара.

1. Само нови храни, включени в списъка 
на Общността на нови храни (наричан 
по-долу „списък на Общността“), могат 
да бъдат пускани на пазара.

2. Когато разрешението на нова 
храна, включена в списъка на 
Общността, се основава на собствени 
научни доказателства съгласно член 
12, само поименно посочения заявител 
може да го пусне на пазара през 
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първите пет години. Ако обаче 
Комисията реши, че тази нова храна 
може или е могла да бъде включена в 
списъка, посочен в параграф 1, без 
подаване на информация от страна 
на първия заявител, че тя е негова 
собственост, разрешението не се 
регистрира за използване само от 
първия заявител и поради това 
достъпна за общо ползване в рамките 
на Общността.  Решението се приема 
в съответствие с процедурата, 
посочена в член 14, параграф 2 и освен 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 2 съдържа още:
а) датата на вписването на новата 
храна в списъка на Общността;
б) факта, че вписването се основава 
на новоразработени научни 
доказателства и/или данни, предмет 
на правото на собственост, 
защитени, съгласно настоящия член;
(в) името и адреса на заявителя;
(г) факта, че пускането на пазара на 
новата храна е ограничено от 
заявителя, освен ако последващ 
заявител получи разрешение за 
храната без оглед на данните за право 
на собственост на първоначалния 
заявител.

Or. en

Обосновка

За да се изпълни целта за стимулиране на иновациите, разрешаването следва да 
остане достъпно за изключителното ползване от страна на заявителя за периода на 
защита на данните, посочен в член 12. Другите заявители трябва съответно да 
предоставят информация, достатъчна за издаване на ново разрешение, без да се 
стига до позоваване на информацията за правото на собственост на предишния 
заявител. Механизмът следва да е същият като в член 21, параграф 2 от Регламент 
1924/2006/EО.
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Изменение 107
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 6 – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нова храна може да бъде включена в 
списъка на Общността, само ако 
отговаря на следните условия:

1. Нова храна може да бъде включена в 
списъка на Общността, само ако 
отговаря на следните условия: 

Or. en

Изменение 108
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 6 – буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) 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, безпокойство за 
безопасността на потребителя при 
нормални условия на консумация; това 
включва също, че кумулативни и 
синергични въздействия, както и 
възможни противоположни 
въздействия върху определени групи 
от населението ще бъдат взети 
предвид при оценяването на риска

Or. en

Обосновка
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Изменение 109
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 6 – буква (в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в случаите, когато тя е предназначена 
да замени друга храна, не се различава 
от тази храна в такава степен, че 
нормалната й консумация да бъде 
неблагоприятна за храненето на 
потребителя.

в) в случаите, когато тя е предназначена 
да замени друга храна, не се различава 
от тази храна и консумацията на 
такава храна не представлява 
опасност за здравето на 
потребителите и на животните.

Or. fr

Обосновка

Текстът, предложен от Комисията, е прекалено рестриктивен и не отчита 
санитарните въпроси. Добавя се позоваване на здравето на животните, за да има 
последователност между текста и изменение 31, предложено от г-жа Liotard.

Изменение 110
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 6 – буква (в a) (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) употребата й няма отрицателно 
въздействие върху околната среда; 
новата храна или вторичните 
продукти от нея не са неразградими и 
натрупващи се в околната среда, след 
като новата храна е използвана като 
хранителен продукт;
(вб) нова храна, която може да има 
противоположно въздействие върху 
определени групи от населението ще 
получават разрешение само след 
прилагането на специфични мерки за 
предотвратяване на нежелани 
въздействия;
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(вв) ако безопасната употреба го 
изисква, ще бъдат определени 
максимални нива на приемане на 
дадена нова храна като такава или 
като чест от друго хранително 
вещество или категория хранителни 
вещества;
(вг) направена е оценка на 
кумулативното въздействие на 
новите храни, използвани в различни 
хранителни вещества или категории 
от хранителни вещества;

Or. en

Обосновка

Следва да се обърне повече внимание на възможните рискове от употребата на нови 
храни, по-специално по отношение на уязвими групи от населението. Необходима е по-
широка гама от условия за включването на нови храни в списъка на Общността, за да 
се предотврати появата на неочаквани недостатъци от използването на дадена нова 
храна.

Изменение 111
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 6 – буква (в a) (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) показва явни предимства за 
потребителите;

Or. en

Обосновка

Явните предимства за потребителите трябва да бъдат предварително условия за 
разрешаването на всеки хранителен продукт на пазара.
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Изменение 112
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 6 – буква (в б) (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вб) употребата й няма отрицателно 
въздействие върху околната среда, 
нито произвежда остатъчни или 
несмилаеми вещества, които са 
неразградими и натрупващи се в 
околната среда или по друг начин 
имат вредно въздействие върху 
околната среда;

Or. en

Изменение 113
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 6 – буква (в a) (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) при условие, че за това няма 
етични съображения.

Or. de

Обосновка

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.
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Изменение 114
Niels Busk

Предложение за регламент
Член 6 – буква (в a) (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) счита се, че е произведена при 
приемливи от етична гледна точа 
условия.

Or. en

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 115
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 6 – буква (в a) (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) не трябва да има неблагоприятно 
въздействие върху околната среда; не 
трябва да има продължително или 
кумулативно въздействие върху 
околната среда след като е 
консумирана или се е превърнала в 
отпадък.

Or. fr

Обосновка

Един от критериите за въвеждане на новите храни в съответния списък на 
Общността трябва също така да бъде свързан с околната среда, по-специално 
отчитането на продължително или кумулативно въздействие върху околната среда.
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Изменение 116
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Храни, за производството на 
които са приложени процеси, 
изискващи специфични методи за 
оценка на риска (напр. 
нанотехнологии) не могат да бъдат 
включени в списъка на Общността, 
докато не бъдат одобрени за 
използване такива методи и докато 
адекватната оценка за тяхната 
безопасност въз основа на тези 
методи не е показала, че употребата 
на въпросната храна е безопасна. Тези 
методи не трябва да включват 
използването на гръбначни животни.

Or. en

Обосновка

В момента няма адекватни методи за оценка на сигурността на наноматериалите 
(виж становището на НКВИНЗР от септември 2005 г.). Наноматериалите следва да 
бъдат оценени на базата на наноспецифични методи за изпитване, които не се 
извършват върху животни. Докато не се намерят наноспецифични методи за 
изпитване, които да не се извършват върху животни за адекватна оценка на 
наноматериалите в храните, тяхната употреба следва да се забрани, за да се защити 
човешкото здраве и да се избегнат изпитанията върху животни.
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Изменение 117
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на съмнение, напр. ако 
няма достатъчна научна сигурност 
или липсва информация, принципът 
на предохранителните мерки следва 
да се приложи и въпросната храна не 
може да бъде включена в списък на 
Общността.

Or. en

Изменение 118
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Списъкът на Общността се 
актуализира в съответствие с 
процедурата, определена в Регламент 
(ЕО) № ...[обща процедура].

заличава се

2. Вписването на нова храна в списъка 
на Общността включва 
спецификация на храната и, когато е 
подходящо, уточнява условията на 
употреба, допълнителни специфични 
условия за етикетиране за 
информиране на крайния потребител 
и/или изискване за наблюдение след 
пускането на пазара.
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 
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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.
В случаите, упоменати в алинея 
първа, вписването на нова храна в 
списъка на Общността, освен 
информацията, упомената параграф 
2, се посочва и: 
a) датата на вписване на новата 
храна в списъка на Общността
b) фактът, че вписването се основава 
на новоразработени научни 
доказателства и/или данни за 
правото на собственост, защитени, 
съгласно член 12;

c) името и адресът на заявителя 

Or. de

Изменение 119
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Вписването на нова храна в списъка 
на Общността включва спецификация 
на храната и, когато е подходящо, 
уточнява условията на употреба, 
допълнителни специфични условия за 
етикетиране за информиране на 
крайния потребител и/или изискване 
за наблюдение след пускането на 
пазара.

(2) Вписването на нова храна в списъка 
на Общността включва:

(a) спецификация на храната;

(б) предвидената употреба на 
храната;
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(в) условията за употреба;
(г) датата на вписване на новата 
храна в списъка на Общността и 
датата на получаване на разрешение;
(д) името и адресът на заявителя;
(е) датата на и резултатите от 
последната инспекция съгласно  
изискванията за надзор, посочени в 
член 11.

Or. en

Обосновка

Важно е да се изискват тези информации от ВСИЧКИ нови храни (не само от онези, 
посочени в член 7, параграф 3, алинея първа; както е предложено от Комисията!), за 
да има прозрачност.

Изменение 120
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Вписването на нова храна в списъка 
на Общността включва спецификация 
на храната и, когато е подходящо, 
уточнява условията на употреба, 
допълнителни специфични условия за 
етикетиране за информиране на крайния 
потребител и/или изискване за 
наблюдение след пускането на пазара.

2. Вписването на нова храна в списъка 
на Общността включва спецификация 
на храната и, когато е подходящо, 
уточнява условията на употреба, 
допълнителни специфични условия за 
етикетиране за информиране на крайния
потребител и изискване за наблюдение 
след пускането на пазара.

Or. nl
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Изменение 121
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Вписването на нова храна в списъка 
на Общността включва спецификация 
на храната и, когато е подходящо, 
уточнява условията на употреба, 
допълнителни специфични условия за 
етикетиране за информиране на крайния 
потребител и/или изискване за 
наблюдение след пускането на пазара.

2. Вписването на нова храна в списъка 
на Общността трябва да отчита 
специфичните съставки на храната 
и, когато е необходимо, трябва да
уточнява условията на употреба, 
допълнителни специфични условия за 
етикетиране за информиране на крайния 
потребител и изискване за наблюдение 
след пускането на пазара.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е при необходимост тези подробности да се посочват в списъка на 
Общността на новите храни, например когато оценката на нова храна включва 
задължението да се уточнят условията на употреба, допълнително етикетиране и 
др.

Изменение 122
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За всички нови храни се изисква 
наблюдение след пускането на пазара. 
Всички нови храни, които са били 
разрешени за пускане на пазара следва 
да се преразгледат веднъж след 5 
години и когато се появят повече 
научни доказателства. В 
наблюдението специално внимание 
следва да се обърне на онези категории 
от населението, които ползват най-
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много диетични храни.

Or. en

Обосновка

За да има информация относно противоположните въздействия от употребата на 
дадена нова храна, наблюдението след пускането на пазара следва да се изисква за 
всички нови храни, еднократно пет години след пускането им на европейския пазар.

Изменение 123
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато дадена нова храна е 
вещество, свързано с рискове при 
прекомерната му консумация, 
разрешението за него следва да се 
издаде заедно с максимално 
допустимо съдържание в определени 
храни или категории от храни.

Or. en

Обосновка

Когато дадена нова храна е вещество, свързано с рискове при прекомерната му 
консумация, разрешението за него следва да се издаде заедно с максимално допустимо 
съдържание в определени храни или категории от храни, за да се предотврати риска 
от предозиране, а потребителите следва да бъдат информирани за това чрез ясно 
етикетиране.
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Изменение 124
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 a – алинея 1 (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Новите храни подлежат на 
общите изисквания за етикетиране, 
посочени в Директива 2000/13/ЕО. 
Могат да се предвидят допълнителни 
специфични изисквания за 
етикетиране за специфични нови 
храни, по-специално по отношение на 
описанието на храната, нейния 
източник или условията за употреба. 
Когато има такива, изискванията за 
етикетиране следва да бъдат 
посочени в списъка на Общността. 

Or. en

Обосновка

Първата част възприема констатацията на Съображение 21. 

Изменение 125
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 a – алинея 2 (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продукти, произведени с помощта на 
нанотехнологии трябва да бъдат 
етикетирани с думите "произведени с 
помощта на нанотехнологии"; 

Or. en

Обосновка

Потребителите вероятно ще искат да знаят, дали дадена храна е била произведена с 
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помощта на нанотехнологии.

Изменение 126
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 a – алинея 3 (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продукти, произведени от животни, 
хранени с генетично модифицирани 
фуражи трябва да бъдат 
етикетирани с думите "произведено 
от животни, хранени с генетично 
модифицирани фуражи"; 

Or. en

Обосновка

Потребителите може да искат да знаят, дали дадена храна е произведена с 
използване на генетично модифицирани фуражи. По отношение на това има очевиден 
пропуск в разпоредбите относно храни, произведени от животни, хранени с генетично 
модифицирани фуражи: Съображение 16 от Регламент 1829/2003 се тълкува в 
смисъл, че храните, произведени от животни, хранени с генетично модифицирани 
фуражи, не попадат под обсега на действие на същия регламент. Това означава, че 
Регламент 1829/2003 не съдържа разпоредби относно етикетирането: ето защо 
съответни правила следва да се предвидят в настоящия регламент, за да попълнят 
този пропуск.

Изменение 127
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
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 

33. 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 
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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. 

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. 

В случаите, упоменати в алинея 
първа, вписването на нова храна в 
списъка на Общността, освен 
информацията, упомената параграф 
2, се посочва и:
(a) датата на вписването на новата 
храна в списъка на Общността;
(b) фактът, че вписването се основава 
на новоразработени научни 
доказателства и/или данни за 
правото на собственост, защитени, 
съгласно член 12;
(c) името и адресът на заявителя

Or. nl

Обосновка

Тази част вече е включена в член 12, където е по-целесъобразно да бъде поставена.

Изменение 128
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
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, 

2. Актуализирането на списъка на 
Общността се решава в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
14, параграф 3.
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параграф 2 в случай, 
че:новоразработени научни 
доказателства и данни за правото на 
собственост, са защитени съгласно 
член 12. 
В случаите, упоменати в алинея 
първа, вписването на нова храна в 
списъка на Общността, освен 
информацията, упомената параграф 
2, се посочва и:
(a) датата на вписването на новата 
храна в списъка на Общността;
(б) фактът, че вписването се основава 
на новоразработени научни 
доказателства и/или данни за 
правото на собственост, защитени, 
съгласно член 12;
(в) името и адресът на заявителя

Or. en

Изменение 129
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – буква (в a) (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) факта, че пускането на пазара на 
новата храна е ограничено от 
заявителя, освен ако последващ 
заявител получи разрешение за 
храната без оглед на данните за право 
на собственост за първоначалния 
заявител.

Or. en

Обосновка

За да се изпълни целта за стимулиране на иновациите, основната връзка между 
заявителя и разрешението трябва да бъде по-ясно посочена.
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Изменение 130
Philip Bushill-Matthews

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – буква в a (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) факта, че пускането на пазара на 
новата храна е ограничено от 
заявителя, освен ако последващ 
заявител получи разрешение за 
храната без оглед на данните за право 
на собственост за първоначалния 
заявител.

Or. en

Обосновка

За да се изпълни целта за стимулиране на иновациите, основната връзка между 
заявителя и разрешението трябва да бъде по-ясно посочена.

Изменение 131
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – буква (в a) (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) факта, че пускането на пазара на 
новата храна е ограничено от 
заявителя, освен ако последващ 
заявител получи разрешение за 
храната без оглед на данните за право 
на собственост за първоначалния 
заявител.

Or. en
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Обосновка

За да се изпълни целта за стимулиране на иновациите, основната връзка между 
заявителя и разрешението трябва да бъде по-ясно посочена.

Изменение 132
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По дерогация от параграф 3 на 
член 7 от Регламент (ЕО) № 
[обикновена процедура], попълването 
на списъка на Общността с дадена 
нова храна се решава съгласно 
процедурата, посочена в [член 8а].
а) еквивалентността на дадена нова 
храна на съществуващи вече храни по 
състав, метаболизъм и равнище на 
нежелателни вещества е 
достатъчна, за да покаже, че 
храната не представлява опасност за 
здравето на потребителите при 
предвидените условия за консумация;
б) новата храна се състои или 
съдържа храна, използвана преди това 
изключително като или в хранителни 
добавки, в съответствие с 
приложимото законодателство, и 
ако новата предвидена употреба 
може разумно да се очаква, че няма да 
увеличи значително приема от стана 
на потребителите, включително от 
уязвимите групи.

Or. en

Обосновка

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure.  The risk is that administrations and EFSA will expend time 
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and resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Изменение 133
Philip Bushill-Matthews

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По дерогация от параграф 3 на 
член 7 от Регламент (ЕО) № 
[обикновена процедура], попълването 
на списъка на Общността с дадена 
нова храна се решава съгласно 
процедурата, посочена в [член 8а].
а) еквивалентността на дадена нова 
храна на съществуващи вече храни по 
състав, метаболизъм и равнище на 
нежелателни вещества е 
достатъчна, за да покаже, че 
храната не представлява опасност за 
здравето на потребителите при 
предвидените условия за консумация;
б) новата храна се състои или 
съдържа храна, използвана преди това 
изключително като или в хранителни 
добавки, в съответствие с 
приложимото законодателство, и 
ако новата предвидена употреба 
може разумно да се очаква, че няма да 
увеличи значително приема от стана 
на потребителите, включително от 
уязвимите групи;

Or. en
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Обосновка

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure.  Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Изменение 134
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 а
Етикетиране на новите храни и 
новите хранителни съставки
Без да се нарушават разпоредбите и 
изискванията, посочени в Директива 
2000/13/ЕО, всички специфични данни 
за новите храни трябва да са 
посочени и обозначени на етикетите, 
за да се гарантира добро информиране 
на потребителя: 
i) всяка нова храна, която се предлага 
на пазара, трябва да се продава с ясно 
различима, точна, четлива и 
лесноразбираема етикетировка, 
посочваща, че става въпрос за нова 
храна; 
ii) всички характеристики или 
качества на новите храни като 
състав, хранителна стойност, 
употреба трябва да са посочени по 
ясен, точен, четлив и лесноразбираем 
начин върху опаковката на продукта; 
iii) Наличието на ново хранително 
вещество или нова хранителна 
съставка, които заместват дадено 
вещество или съставка в храна, 
независимо дали е заменена или не от 
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нова храна, трябва да се отбелязва 
върху етикетировката по ясен, 
точен, четлив и лесноразбираем 
начин.
В случай че нова храна се състои от 
вещество, което при прекомерна 
употреба може да представлява висок 
риск за човешкото здраве, 
потребителят трябва да бъде 
информиран за това чрез ясно, точно 
и четливо етикетиране на 
опаковката на продукта.

Or. fr

Обосновка

Като всяка друга храна, предлагаща се на европейския пазар, дадена нова храна 
трябва да бъде етикетирана според разпоредбите на Директива 2000/13/ЕО в процес 
на преразглеждане, а също така в съответствие със специалните разпоредби, 
посочени в настоящия член, който отчита специфичните характеристики на новите 
храни или новите хранителни съставки.

Изменение 135
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 б
Допустима граница на миграция на 
съставките на опаковките на храни

Опаковките на новите храни спазват 
изискванията относно допустимите 
граници за миграция, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 октомври 2004 година относно 
материалите и предметите, 
предназначени за контакт с храни1.
Комисията възлага, ако това е 
необходимо, на компетентния научен 
комитет да определи долните 
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допустими граници на миграция за 
опаковки, произведени от или 
съдържащи наноматериали. 
Комисията взема решение в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
14, параграф 3.
1 ОВ L 338,  13.11.2004 г., стр.. 4.

Or. fr

Обосновка

Като други храни, новите храни също трябва да отговарят на разпоредбите на други 
законодателни актове, обхващащи други категории храни. Това трябва да се прилага 
по-специално за опаковките на новите храни. Вж. също така с изменение 55.

Изменение 136
Niels Busk

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бизнес оператор на храни, който 
възнамерява да пусне традиционна 
храна от трета държава на пазара на 
Общността, уведомява за това 
Комисията, като посочва 
наименованието на храната, нейния 
състав и страна на произход.

заличава се

Уведомлението се придружава от 
документирани данни, показващи 
установена история на безопасна 
употреба в тази трета държава.
2. Комисията предава незабавно 
уведомлението, включително 
представяне на данни за установения 
опит с безопасната употреба на 
храната, упомената в параграф 1, на 
държавите-членки и на Органа.
3. В рамките на четири месеца от 
датата, на която уведомлението, 
предвидено в параграф 2, е подадено 
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от Комисията, държава-членка и 
Органът могат да информират 
Комисията, че имат обосновани 
възражения относно безопасността 
на базата на научни доказателства, 
срещу пускането на пазара на 
засегнатата традиционна храна.
В този случай храната не се пуска на 
пазара на Общността и се прилагат 
членове от 5 до 7. Нотификацията, 
както е посочено в параграф 1, се 
счита за заявление, както е посочено 
в член 3, параграф 1 от Регламент 
XX/XXX [обща процедура].
Съобразно с това, Комисията 
уведомява въпросния бизнес оператор 
на храни в рамките на пет месеца от 
датата на уведомлението в 
съответствие с параграф 1.
Ако не са представени обосновани 
възражения относно безопасността, 
базирани на научни доказателства, и 
на засегнатия бизнес оператор на 
храни не е съобщена информация във 
връзка с това в съответствие с 
параграф 3, традиционната храна 
може да се пусне на пазара на 
Общността след пет месеца от 
датата на уведомлението в 
съответствие с параграф 1.
5. Комисията публикува списък на 
традиционните храни от трети 
страни, които могат да бъдат 
пуснати на пазара на Общността, в 
съответствие с параграф 4 в отделен 
раздел на интернет страницата на 
Комисията.
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.
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Or. en

Обосновка

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.

Изменение 137
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Традиционна храна от трета държава Традиционни храни

Or. de

Изменение 138
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бизнес оператор на храни, който 
възнамерява да пусне традиционна 
храна от трета държава на пазара на 
Общността, уведомява за това 
Комисията, като посочва 
наименованието на храната, нейния
състав и страна на произход.

1. Бизнес оператор на храни, който 
възнамерява да пусне традиционна 
храна от Общността или от трета 
държава на пазара на Общността, 
уведомява за това Комисията, като 
посочва наименованието на храната, 
нейните свойства и страна на 
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произход.
Уведомлението се придружава от 
документирани данни, показващи 
установена история на безопасна 
употреба в тази трета държава.

Уведомлението се придружава от 
документирани данни, показващи 
установена история на безопасна 
употреба на въпросната храна.

Or. de

Изменение 139
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бизнес оператор на храни, който 
възнамерява да пусне традиционна 
храна от трета държава на пазара на 
Общността, уведомява за това 
Комисията, като посочва 
наименованието на храната, нейния 
състав и страна на произход. 

11. Стопански субект производството 
на храни, който възнамерява да пусне 
традиционна храна от трета държава на 
пазара на Общността, представя 
подробно заявление на Комисията.
Подробното заявление отговаря на 
изискванията в насоките, изготвени 
от Комисията след консултиране с 
Европейския орган за безопасност на 
храните (ЕОБХ) и посочва 
наименованието на храната, нейния 
състав и страна на произход.

Or. nl

Обосновка

От значение е да се осъществява наблюдение в съответствие с принципа на 
предохранителните мерки. Подаване единствено на заявление би нарушило този 
принцип.



PE413.967v01-00 76/114 AM\744573BG.doc

BG

Изменение 140
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бизнес оператор на храни, който 
възнамерява да пусне традиционна 
храна от трета държава на пазара на 
Общността, уведомява за това 
Комисията, като посочва 
наименованието на храната, нейния 
състав и страна на произход.

1. Стопански субект в производството 
на храни, който възнамерява да пусне 
традиционна храна от трета държава на 
пазара на Общността, подава заявление
за това Комисията, като посочва 
наименованието на храната, нейния 
състав и страна на произход.

Уведомлението се придружава от 
документирани данни, показващи 
установена история на безопасна 
употреба в тази трета държава.

Заявлението се придружава от досие с 
документирани данни, показващи 
установена история на безопасна 
употреба в тази трета държава на 
основата на насоките, посочени в 
параграф 5а.

Or. en

Обосновка

Стопански субект в производството на храни, който иска да пусне на пазара 
традиционна храна от трета страна на европейския пазар, се нуждае от насоки за 
това, как да изложи "историята на безопасна употреба". Само стандартизирана 
процедура позволява правилно оценяване на безопасността на дадена храна.

Изменение 141
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията предава незабавно 
уведомлението, включително 
представяне на данни за установения 
опит с безопасната употреба на храната, 
упомената в параграф 1, на държавите-
членки и на Органа. 

2. Комисията предава незабавно 
заявлението, включително представяне 
на данни за установения опит с 
безопасната употреба на храната, 
упомената в параграф 1, на държавите-
членки и на Органа.
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Or. nl

Обосновка

В съответствие с принципа на предохранителните мерки е от значение да се проведе 
изпитване. Подаване единствено на заявление би нарушило този принцип.

Изменение 142
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията предава незабавно 
уведомлението, включително 
представяне на данни за установения 
опит с безопасната употреба на храната, 
упомената в параграф 1, на държавите-
членки и на Органа. 

2. Комисията предава незабавно 
уведомлението, включително 
представяне на данни за установения 
опит с безопасната употреба на храната, 
упомената в параграф 1, на държавите-
членки и на Органа и го поставя за 
публичен достъп на своята 
уебстраница.

Or. en

Обосновка

Условие за предоставяне на по-голяма прозрачност за участниците и потребителите.

Изменение 143
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Уведомлението се придружава от 
документирани данни, показващи 
установена история на безопасна 
употреба в тази трета държава.

2. Уведомлението се придружава от 
документирани данни, показващи 
установена история на безопасна 
употреба в която и да е трета държава.
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Or. en

Обосновка

Поради липсата на статистика е важно да се вземат предвид данните, доказващи 
историята на безопасна употреба на храни от трети държави.

Изменение 144
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на четири месеца от 
датата, на която уведомлението, 
предвидено в параграф 2, е подадено от 
Комисията, държава-членка и Органът 
могат да информират Комисията, че 
имат обосновани възражения относно 
безопасността на базата на научни 
доказателства, срещу пускането на 
пазара на засегнатата традиционна 
храна. 

3. На базата на изискванията, 
посочени в член 6 и като взема 
предвид досието, предоставено от 
стопанския субект в производството 
на храни Органът оценява, дали 
храната е безопасна и може да бъде 
пусната на европейския пазар. В 
рамките на шест месеца от датата, на 
която уведомлението, предвидено в 
параграф 2, е подадено от Комисията, 
държава-членка и/или Органът могат да 
информират Комисията, че имат 
обосновани възражения относно 
безопасността на базата на научни 
доказателства, срещу пускането на 
пазара на засегнатата традиционна 
храна.

Or. en

Обосновка

Фактът, че даден продукт е бил консумиран в продължение на много години д една 
страна, не означава, че тя е безопасна. Поради това трябва да бъде гарантирано, че 
"традиционни храни от трети страни" също отговарят на критериите, посочен в 
член 6. За да се даде възможност за подходяща проверка, срокът от време трябва да 
бъде продължен.
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Изменение 145
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на четири месеца от датата, 
на която уведомлението, предвидено в 
параграф 2, е подадено от Комисията, 
държава-членка и Органът могат да 
информират Комисията, че имат 
обосновани възражения относно 
безопасността на базата на научни 
доказателства, срещу пускането на 
пазара на засегнатата традиционна 
храна.

3. В рамките на четири месеца от датата, 
на която заявлението, предвидено в 
параграф 2, е подадено от Комисията, 
държава-членка и Органът могат да 
информират Комисията, че имат 
обосновани възражения относно 
безопасността срещу пускането на 
пазара на засегнатата традиционна 
храна.

В този случай храната не се пуска на 
пазара на Общността и се прилагат 
членове от 5 до 7. Нотификацията, 
както е посочено в параграф 1, се счита 
за заявление, както е посочено в член 3, 
параграф 1 от Регламент XX/XXX [обща 
процедура].

В този случай храната не се пуска на 
пазара на Общността. Комисията 
уведомява незабавно за това 
стопанския субект в производството 
на храни и се прилагат членове от 5 до 
7. Заявлението, както е посочено в 
параграф 1, се счита тогава за 
заявление, както е посочено в член 3, 
параграф 1 от Регламент XX/XXX [обща 
процедура], освен ако стопанският 
субект, в рамките на четири месеца 
от  уведомлението на Комисията, че 
традиционните храни няма да се 
пуснат на пазара на Общността, 
може да представи научни 
доказателства за безопасността на 
храните.

Съобразно с това, Комисията 
уведомява въпросния бизнес оператор 
на храни в рамките на пет месеца от 
датата на уведомлението в 
съответствие с параграф 1.

Or. nl

Обосновка

Предложението на Комисията измества доказателствената тежест, без да се 
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изисква каквато и да е оценка на безопасността от страна на стопанския субект в 
производството на храни, който желае да пусне на пазара на Общността 
традиционна храна от трета държава. Изместването на доказателствената 
тежест е за сметка на държавите-членки и Общността и данъкоплатците не бива 
да се окажат жертви при това положение. Също така, изместването на 
доказателствената тежест не е в интерес на гарантирането на безопасността на 
храните.

Изменение 146
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 2 a (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По избор заявителят може вместо 
това да избере да оттегли 
уведомлението.

Or. en

Обосновка

В сравнение с доказателствата, които се изискват, за да се докаже историята на 
безопасната употреба за целите на уведомление съгласно член 8, изискването за 
данни, за да се поддържа заявление, би било значително по-обширно. Следователно е 
подходящо заявителят да има възможност да се оттегли от процеса, а не 
уведомлението автоматично да се трансформира в заявление.

Изменение 147
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не са представени обосновани 
възражения относно безопасността, 
базирани на научни доказателства, и 
на засегнатия бизнес оператор на храни
не е съобщена информация във връзка с 

4. Ако не са представени обосновани 
възражения относно безопасността и на 
засегнатия стопански субект в 
производството на храни  не е 
съобщена информация във връзка с това 
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това в съответствие с параграф 3, 
традиционната храна може да се пусне 
на пазара на Общността след пет месеца 
от датата на уведомлението в 
съответствие с параграф 1.

в съответствие с параграф 3, 
традиционната храна може да се пусне 
на пазара на Общността след пет месеца 
от датата на заявлението в 
съответствие с параграф 1. 

Or. nl

Обосновка

В този случай заявлението ще подлежи следователно на опростена процедура.

Изменение 148
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Вписването на нова храна в 
списъка на Общността включва 
спецификация на храната и, по 
целесъобразност, уточнява условията 
на употреба, допълнителни 
специфични условия за етикетиране 
за информиране на крайния
потребител и/или изискване за 
наблюдение след пускането на пазара.

Or. de

Изменение 149
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията публикува списък на 
традиционните храни от трети страни, 
които могат да бъдат пуснати на пазара 
на Общността, в съответствие с 

5. Комисията публикува списък на 
традиционните храни от трети страни, 
които могат да бъдат пуснати на пазара 
на Общността, в съответствие с 
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параграф 4 в отделен раздел на интернет 
страницата на Комисията.

параграф 4 в отделен раздел на интернет 
страницата на Комисията. Тази 
страница е достъпна и свързана със 
страницата на списъка на 
Общността за нови храни, посочен в 
член 5, параграф 1.

Or. en

Изменение 150
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В срок от шест месеца от 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията, в консултации 
с Европейски орган за безопасност на 
храните, разработва насоки и 
критерии за досиетата на 
заявителите, възнамеряващи да 
пуснат на пазара традиционни храни 
от трети страни. Тези критерии 
включват изискването за 
предоставяне на  информация за
а) използването и манипулирането на 
продукти (включително информация 
дали части или съставки на продукта 
са широко използвани);
б) обичайни начини на употреба;
(в) обичайни групи от потребители;
(г) (ако е приложимо) обичайно 
използвана концентрация;
(д) всички съществуващи изследвания 
по отношение на въпросната храна.

Or. en
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Обосновка

Стопански субект в производството на храни, който иска да пусне на пазара 
традиционна храна от трета страна на европейския пазар, се нуждае от насоки за 
това, как да изложи "историята на безопасна употреба". Тези насоки трябва да 
съдържат най-малко посочените по-горе точки, за да се гарантира смислено досие и 
да се улесни оценката от ЕОБХ.

Изменение 151
Philip Bushill-Matthews

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 a
1. Стопански субект в 
производството на храни, 
възнамеряващ да пуска на пазара 
храна съгласно член 7, параграф 5 
(нов), уведомява Комисията за това 
намерение, като уведомлението е 
придружено, по целесъобразност от 
съществената информация, 
показваща, че храната изпълнява 
условията, посочени тук.
2. Комисията предава уведомлението, 
включително придружаващата го 
информация, упомената в параграф 1, 
на държавите-членки и на Органа.
3. В срок от четири месеца от 
датата, на която  уведомлението, 
посочено в параграф 2, е предадено на 
Комисията, Органът се произнася със 
становище.
4. Ако не са представени обосновани 
възражения относно безопасността, 
базирани на научни доказателства, и 
на засегнатия стопанския субект в 
производството на храни не е 
съобщена информация във връзка с 
това,  храната може да се пусне на 
пазара на Общността след пет 
месеца от датата на уведомлението в 
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съответствие с параграф 1. Списъкът 
на Общността се актуализира 
съответно.
5. 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.

Or. en

Обосновка

Процедурата по уведомяване за определени категории нови храни ще увеличи 
ефективността на Регламента, ще предоставя по-пропорционална система за 
управление на рисковете и ще съответства на общите разпоредби за храните 
178/2002.

Изменение 152
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, Комисията, в тясно 
сътрудничество с Органа, предоставя 
технически насоки и инструменти за 
подпомагане на бизнес операторите на 
храни, и особено малки и средни 
предприятия, в изготвянето и 
подаването на заявления съгласно 
настоящия регламент.

Комисията, в тясно сътрудничество с 
Органа, предоставя технически насоки и 
инструменти за подпомагане на 
стопански субекти в производството 
на храни, и особено малки и средни 
предприятия, в изготвянето и 
подаването на заявления съгласно 
настоящия регламент. Техническите 
насоки и инструменти се публикуват 
най-късно шест месеца след датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент на страница на уебсайта 
на Комисията, определена за тази цел 
и достъпна за обществеността.

Or. en
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Обосновка

Модификация на Изменение 39 на докладчика.

Изменение 153
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, Комисията, в тясно 
сътрудничество с Органа, предоставя 
технически насоки и инструменти за 
подпомагане на бизнес операторите на 
храни, и особено малки и средни 
предприятия, в изготвянето и 
подаването на заявления съгласно 
настоящия регламент.

Комисията, в тясно сътрудничество с 
Органа, предоставя технически насоки и 
инструменти за подпомагане на 
стопанските субекти в 
производството на храни, и особено 
малки и средни предприятия, в 
изготвянето и подаването на заявления 
съгласно настоящия регламент. 
Техническите насоки и инструменти 
се публикуват на страница на 
уебсайта на Комисията, определена 
за тази цел и достъпна за 
обществеността, най-късно шест 
месеца след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент. 

Or. nl

Обосновка

Малките и средните предприятия следва да получават помощ и подкрепа от 
Комисията при изготвяне на заявленията за целите на настоящия регламент.

Изменение 154
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, Комисията, в тясно Преди датата на прилагане на 
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сътрудничество с Органа, предоставя 
технически насоки и инструменти за 
подпомагане на бизнес операторите на 
храни, и особено малки и средни 
предприятия, в изготвянето и 
подаването на заявления съгласно 
настоящия регламент.

регламента съгласно член 20
Комисията, в тясно сътрудничество с 
Органа, стопанските субекти в 
производството на храни и малките и 
средни предприятия, предоставя 
технически насоки и инструменти за 
подпомагане на стопански субекти в 
производството на храни, и особено 
малки и средни предприятия, в 
изготвянето и подаването на заявления 
и уведомления съгласно настоящия 
регламент. Препоръка 97/618/ЕО може 
да се ползва от заявителите докато 
бъде заменена от преразгледани 
технически насоки, издадени в 
съответствие с настоящия член.

Or. en

Изменение 155
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, Комисията, в тясно 
сътрудничество с Органа, предоставя 
технически насоки и инструменти за 
подпомагане на бизнес операторите на 
храни, и особено малки и средни 
предприятия, в изготвянето и 
подаването на заявления съгласно 
настоящия регламент.

Независимо от разпоредбите на член 
9, параграф 1 от Регламент ХХ/ХХХ
[обща процедура] и преди датата на 
прилагане на регламента съгласно 
член 20 Комисията, в тясно 
сътрудничество с Органа, предоставя 
технически насоки и инструменти за 
подпомагане на стопанските субекти в 
производството на храни, и особено 
малки и средни предприятия, в 
изготвянето и подаването на заявления 
и уведомления съгласно настоящия 
регламент Препоръка 97/618/ЕО може 
да се ползва от заявителите докато 
бъде заменена от преразгледани 
технически насоки, издадени в 
съответствие с настоящия член.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се гарантира, че насоките за заявителите са на разположение преди 
прилагането на преразгледания регламент. Тези насоки следва също така да обхващат 
уведомления съгласно член 8. Предишният опит предполага, че такива насоки не са 
налични, когато бъде приет новият регламент и така предишните насоки следва да 
останат в сила докато бъдат заменени от преразгледаните насоки.

Изменение 156
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 10 – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценяването на безопасността на 
нови храни Органът: 

При оценяването на безопасността на 
нови храни Органът, на базата на 
изискванията, посочени в член 6: 

Or. en

Изменение 157
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 10 – буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) сравнява, когато е уместно, дали 
храната е толкова безопасна, колкото 
храна от подобна категория храни, 
която вече съществува на пазара на 
Общността или колкото храната, която 
новата храна е предназначена да замени;

(a) сравнява, когато е възможно, дали 
храната е толкова безопасна, колкото 
храна от подобна категория храни, 
която вече съществува на пазара на 
Общността или колкото храната, която 
новата храна е предназначена да замени;
като взема предвид също така 
отражението на евентуално нови 
свойства;

Or. en
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Обосновка

Храни, произведени чрез използването на нанотехнологии например, могат да имат 
нови свойства, които да не могат адекватно да бъдат оценени само чрез 
сравняването им със съществуващи продукти, които вече са на пазара.

Изменение 158
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 10 – буква (a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) сравнява, когато е уместно, дали 
храната е толкова безопасна, колкото 
храна от подобна категория храни, 
която вече съществува на пазара на 
Общността или колкото храната, която 
новата храна е предназначена да замени;

(a) сравнява, доколкото това е 
възможно, дали храната е толкова 
безопасна, колкото храна от подобна 
категория храни, която вече съществува 
на пазара на Общността или колкото 
храната, която новата храна е 
предназначена да замени, като 
същевременно отчита и 
отражението на евентуални нови 
свойства;

Or. en

Обосновка

Храни, произведени чрез използването на нанотехнологии например, могат да имат 
нови свойства, които да не могат адекватно да бъдат оценени само чрез 
сравняването им със съществуващи продукти, които вече са на пазара.

Изменение 159
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 10 – буква (a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) сравнява, когато е уместно, дали 
храната е толкова безопасна, колкото 
храна от подобна категория храни, 

a) проучва дали новата храна, 
независимо дали е предназначена или 
не да замени храна, вече предлагана на 



AM\744573BG.doc 89/114 PE413.967v01-00

BG

която вече съществува на пазара на 
Общността или колкото храната, 
която новата храна е предназначена 
да замени;

пазара, не представлява никаква 
опасност от вредно въздействие или 
токсичност по отношение на 
човешкото здраве;

Or. fr

Обосновка

Изясняване на текста, предложен от Комисията. Вж. също изменение 40, внесено от 
г-жа Liotard.

Изменение 160
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 10 – буква (a) a (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a а) Органът определя максимална 
гранична стойност на всекидневна 
консумация на нова храна или нова 
хранителна съставка, над която 
консумацията вреди на здравето на 
потребителя;

Or. fr

Обосновка

Някои храни или нови храни могат да представляват опасност за човешкото здраве 
при консумация, надвишаваща определено чрез изследвания и оценки ниво. 
Следователно е целесъобразно да се предвиди възможността Органът да посочва 
такива граници с цел информиране на потребителите, че е препоръчително да не се 
превишава дадено количество.
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Изменение 161
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 10 – буква (a) б (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a б) В рамките на научното оценяване 
на  рисковете, произтичащи от 
новите храни или новите хранителни 
съставки, Органът изисква от 
компетентните органи да му 
предоставят всяка научна оценка,
която са извършили по отношение на 
съответната нова храна или нова 
хранителна съставка, .

Or. fr

Изменение 162
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 10 – буква (б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) взема под внимание за традиционни 
храни от трета държава данните за 
установена история на безопасна 
употреба на храната.

(б) взема под внимание за традиционни 
храни от трета държава данните за 
установена история на безопасна 
употреба на храната; по този начин 
съблюдава насоките, посочени в член 
8, параграф 5а;

Or. en
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Изменение 163
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 10 – алинея 1 a (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на наличие на етични 
съображения допълнително към 
оценката на безопасността се 
изисква становище от Европейската 
група по етика в науката и новите 
технологии.

Or. de

Обосновка

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Изменение 164
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да наложи
изискване за наблюдение след 
пускането на пазара от съображения за 
безопасност на храните и в съответствие 
със становището на Органа. 
Операторите на храни, пускащи 
храната на пазара на Общността, 
отговарят за изпълнението на 
изискванията за наблюдение след 
пускането на пазара, уточнени при 
въвеждането на засегнатата храна в 

1. Комисията налага на стопанските 
субекти в производството на храни 
изискване за наблюдение след 
пускането на пазара от съображения за 
безопасност на храните и в съответствие 
със становището на Органа.
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списъка на Общността на нови храни.
Всички нови храни, които са пуснати 
на пазара, трябва да бъдат незабавно 
подлагани на контрол при възникване 
на съмнения относно тяхната 
сигурност  и най-късно пет години 
след влизането в сила на регламента и 
след това на всеки пет години.  Те се 
оценяват отново от Органа, ако тази 
мярка е необходима.
Трябва да се въведе специален контрол 
за лицата, консумиращи големи 
количества от тези нови храни.

2. Производителят незабавно 
уведомява Комисията за:

2. Стопанските субекти в 
производството на храни незабавно
уведомяват Комисията за:

a) всяка нова научна или техническа 
информация, която би могла да повлияе 
оценяването на безопасността при 
употреба на новата храна;

a) всяка нова научна или техническа 
информация, която би могла да повлияе 
оценяването на безопасността при
употреба на новата храна;

б) всяка забрана или ограничение, 
наложени от компетентния орган на 
всяка трета държава, в която новата 
храна се пуска на пазара.

б) всяка забрана или ограничение, 
наложени от компетентния орган на 
всяка трета държава, в която новата 
храна се пуска на пазара.

Всеки стопански субект в областта 
на производството на храни 
уведомява ежегодно Комисията и 
компетентните органи на 
държавата-членка, в която 
осъществява дейността си, за всеки 
здравословен проблем, за който е бил 
информиран от потребители или 
организации за защита на 
потребителите.
Компетентните органи за 
наблюдение на пазара на държавите-
членки отговарят за извършването на 
контрол. Те докладват на Комисията 
в срок от 3 месеца след приключване 
на контрола. Най-късно една година 
след изтичането на петгодишния 
период, посочен в параграф 1, 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета .

Or. fr
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Изменение 165
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да наложи
изискване за наблюдение след 
пускането на пазара от съображения за 
безопасност на храните и в 
съответствие със становището на 
Органа. Операторите на храни, 
пускащи храната на пазара на 
Общността, отговарят за 
изпълнението на изискванията за 
наблюдение след пускането на пазара, 
уточнени при въвеждането на 
засегнатата храна в списъка на 
Общността на нови храни.

1. Комисията налага изискване за 
наблюдение след пускането на пазара от 
съображения за безопасност на храните.
Това наблюдение се провежда на всеки 
пет години и взема под внимание 
аспекти на безопасността на 
храните, както и здравето на 
животните и хуманното отношение 
към тях, както и въздействието 
върху околната среда. Специално 
внимание следва да се обърне на онези 
категории от населението, които 
ползват най-много диетични храни. 
Изискванията за наблюдението се 
прилагат също така и към нови рани, 
които вече са пуснати на пазара, 
включително нови храни, които да 
били одобрени по опростената 
процедура ("уведомяване") на 
Регламент (ЕО) № 258/97.
Държавите-членки назначават 
компетентен орган, който ще 
отговаря за наблюдението след 
пускането на пазара. Разходите за 
наблюдението се поемат от 
съответните стопански субекти в 
производството на храни.

Or. en

Обосновка

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 



PE413.967v01-00 94/114 AM\744573BG.doc

BG

for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.

Изменение 166
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да наложи
изискване за наблюдение след 
пускането на пазара от съображения за 
безопасност на храните и в 
съответствие със становището на 
Органа. Операторите на храни, 
пускащи храната на пазара на 
Общността, отговарят за изпълнението 
на изискванията за наблюдение след 
пускането на пазара, уточнени при 
въвеждането на засегнатата храна в 
списъка на Общността на нови храни.

1. Комисията налага изискване за 
наблюдение след пускането на пазара от 
съображения за безопасност на храните. 
Стопанските субекти в 
производството на храни, пускащи 
храната на пазара на Общността, 
отговарят за изпълнението на 
изискванията за наблюдение след 
пускането на пазара. Наблюдението 
взема под внимание аспекти на 
безопасността на храните, 
въздействието върху околната среда 
ако е целесъобразно, здравето на 
животните и хуманното отношение 
към тях, ако е целесъобразно. Всички 
нови храни, разрешени на пазара, се 
преразглеждат веднъж след срок от 
пет години.

Or. en

Обосновка

За да има информация относно противоположните въздействия от употребата на 
дадена нова храна, наблюдението след пускането на пазара следва да се изисква за 
всички нови храни, еднократно пет години след пускането им на европейския пазар.
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Изменение 167
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да наложи 
изискване за наблюдение след 
пускането на пазара от съображения за 
безопасност на храните и в съответствие 
със становището на Органа. 
Операторите на храни, пускащи 
храната на пазара на Общността, 
отговарят за изпълнението на 
изискванията за наблюдение след 
пускането на пазара, уточнени при 
въвеждането на засегнатата храна в 
списъка на Общността на нови храни.

1. Комисията налага изискване за 
наблюдение след пускането на пазара от 
съображения за безопасност на храните 
и в съответствие със становището на 
Органа. Стопанските субекти в 
производството на храни, пускащи 
храната на пазара на Общността, 
отговарят за изпълнението на 
изискванията за наблюдение след 
пускането на пазара, уточнени при 
въвеждането на засегнатата храна в 
списъка на Общността на нови храни. 
Наблюдението обхваща аспекти на 
безопасността на храните, 
въздействието върху околната среда, 
както и здравето на животните и 
хуманното отношение към тях. 
Всички нови храни се подлагат на 
проверка по тези показатели на всеки 
пет години.

Or. nl

Изменение 168
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2 a (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел да се избегнат опитите 
върху животни, опитите върху 
гръбначни животни за целите на 
настоящия регламент се използват 
само като последва възможност. 
Използването на изпитания, за които 
не се правят опити с животни, както 
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и интелигентните стратегии за 
изпитване се насърчават, а двойните 
изпитания с опити върху гръбначни 
животни се забраняват.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на интелигентни стратегии за изпитване и задължителното споделяне 
на данни може значително да намали броя на използваните животни.

Изменение 169
Niels Busk

Предложение за регламент
Член 11 a (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Европейска група по етика и нови 

технологии
По целесъобразност, по въпроси от 
етичен характер, свързани с науката 
и новите технологии от голямо 
етично значение, Комисията, по 
собствена инициатива или по искане 
на държава-членка, може да проведе 
консултация с Европейската група по 
етика и нови технологии с цел 
получаване на нейното становище по 
въпроси от етичен характер.   
Комисията прави това становище 
публично достояние.

Or. en

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 
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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 направи публично достояние. 

Изменение 170
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

По молба на заявителя, подкрепена с 
подходяща информация, която може да 
бъде проверена и е включена в 
документацията на заявлението, 
новоразработени научни доказателства 
и собствени научни данни, 
предоставени в подкрепа на 
заявленията, , не могат да бъдат 
използвани в ползва на друго заявление 
за период от пет години от датата на 
включване на новата храна в списъка на 
Общността без съгласието на заявителя.

По молба на заявителя, подкрепена с 
подходяща информация, която може да 
бъде проверена и е включена в 
документацията на заявлението, 
новоразработени научни доказателства 
и собствени научни данни, 
предоставени в подкрепа на 
заявленията, , не могат да бъдат 
използвани в ползва на друго заявление 
за период от пет години от датата на 
включване на новата храна в списъка на 
Общността без съгласието на заявителя.
Защитата и поверителността на 
данните трябва да бъдат 
гарантирани, както се предвижда в 
членове 30 и 31 от Регламент (ЕО) № 
1829/2003 относно генетично 
модифицираните храни и фуражи.

Or. en

Изменение 171
Philip Bushill-Matthews

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

По молба на заявителя, подкрепена с 
подходяща информация, която може да 
бъде проверена и е включена в 
документацията на заявлението, 

По молба на заявителя, подкрепена с 
подходяща информация, която може да 
бъде проверена и е включена в 
документацията на заявлението, 
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новоразработени научни доказателства 
и собствени научни данни, 
предоставени в подкрепа на 
заявленията, , не могат да бъдат 
използвани в ползва на друго заявление 
за период от пет години от датата на 
включване на новата храна в списъка на 
Общността без съгласието на заявителя.

новоразработени научни доказателства 
и собствени научни данни, 
предоставени в подкрепа на 
заявленията, не могат да бъдат 
използвани в ползва на друго заявление 
за период от пет години от датата на 
включване на новата храна в списъка на 
Общността без съгласието на заявителя, 
освен ако следващият заявител не се е 
съгласил с предишния заявител, че 
такава информация може да бъде 
използвана, когато:.

а) научните данни и друга 
информация са определени като 
предмет на права на собственост от 
предишния заявител в момента на 
подаването на предишното 
заявление; както и
б) предишният заявител има 
изключителни права за позоваване 
върху данните, предмет на права на 
собственост към момента на 
подаване на предишното заявление; 
както и
в) новата храна не би могла да бъде 
разрешена без подаването на 
информацията, предмет на права на 
собственост, от страна на 
предишния заявител.

Or. en

Обосновка

Член 20.1 от Регламент 1924/2006/EО относно хранителни и здравни претенции 
включва по-ясно определение за защита на данните.  Член 12 следва да бъде 
преразгледан за целите на уеднаквяването на разпоредбите за защита на данните с 
Регламент 1924/2006/EО.
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Изменение 172
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

По молба на заявителя, подкрепена с 
подходяща информация, която може да 
бъде проверена и е включена в 
документацията на заявлението, 
новоразработени научни доказателства 
и собствени научни данни, 
предоставени в подкрепа на 
заявленията, , не могат да бъдат 
използвани в ползва на друго заявление 
за период от пет години от датата на 
включване на новата храна в списъка на 
Общността без съгласието на заявителя.

1. По молба на заявителя, подкрепена с 
подходяща информация, която може да 
бъде проверена и е включена в 
документацията на заявлението, 
новоразработени научни доказателства 
и собствени научни данни, 
предоставени в подкрепа на 
заявленията, , не могат да бъдат 
използвани в ползва на друго заявление 
за период от пет години от датата на 
включване на новата храна в списъка на 
Общността без съгласието на заявителя, 
освен ако няма основание за това по 
съображения на общественото 
здраве. 

Or. en

Изменение 173
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

По молба на заявителя, подкрепена с 
подходяща информация, която може да 
бъде проверена и е включена в 
документацията на заявлението, 
новоразработени научни доказателства 
и собствени научни данни, 
предоставени в подкрепа на 
заявленията, , не могат да бъдат 
използвани в ползва на друго заявление 
за период от пет години от датата на 
включване на новата храна в списъка на 
Общността без съгласието на 

По молба на заявителя, подкрепена с 
подходяща информация, която може да 
бъде проверена и е включена в 
документацията на заявлението, 
новоразработени научни доказателства 
и собствени научни данни, 
предоставени в подкрепа на 
заявленията, не могат да бъдат 
използвани в ползва на друго заявление 
за период от пет години от датата на 
включване на новата храна в списъка на 
Общността без съгласието на заявителя, 
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заявителя. освен ако следващият заявител не се е 
съгласил с предишния заявител, че 
такава информация може да бъде 
използвана, когато:.

а) научните данни и друга 
информация са определени като 
предмет на права на собственост от 
предишния заявител в момента на 
подаването на предишното 
заявление; както и
б) предишният заявител има 
изключителни права за позоваване 
върху данните, предмет на права на 
собственост към момента на 
подаване на предишното заявление; 
както и
в) новата храна не би могла да бъде 
разрешена без подаването на 
информацията, предмет на права на 
собственост, от страна на 
предишния заявител.

Or. en

Обосновка

Член 21 от Регламент 1924/2006/EО относно хранителни и здравни претенции включва 
по-ясно определение за защита на данните.  Член 12 следва да бъде преразгледан за 
целите на уеднаквяването на разпоредбите за защита на данните с Регламент 
1924/2006/EО.

Изменение 174
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По молба на заявителя, подкрепена с 
подходяща информация, която може да 
бъде проверена и е включена в 
документацията на заявлението, 
новоразработени научни доказателства 

1. По молба на заявителя, подкрепена с 
подходяща информация, която може да 
бъде проверена и е включена в 
документацията на заявлението, 
новоразработени научни доказателства 
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и собствени научни данни, 
предоставени в подкрепа на 
заявленията, , не могат да бъдат 
използвани в ползва на друго заявление 
за период от пет години от датата на 
включване на новата храна в списъка на 
Общността без съгласието на заявителя.

и собствени научни данни, 
предоставени в подкрепа на 
заявленията, , не могат да бъдат 
използвани в ползва на друго заявление 
за период от пет години от датата на 
включване на новата храна в списъка на 
Общността без съгласието на заявителя.

Or. en

Изменение 175
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията определя, след 
консултиране със заявителя, кои 
производствени данни трябва да се 
разглеждат като поверителни и за 
какъв период, като се има предвид, че 
този период не надвишава три години. 

Or. nl

Изменение 176
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. След изтичане на срока на 
поверителност на производствените 
данни тези данни автоматично се 
добавят към съществуващите данни 
относно новите храни в списъка на 
Общността.

Or. nl
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Изменение 177
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a.  Данните от изследователски 
проекти, заплатени частично или 
изцяло от ЕО и/или държавни 
институции, както и изследвания на 
риска или данни, свързани с изследване 
на риска като изследвания на 
храненето на животните, следва да 
се публикуват заедно със заявлението 
и са свободни за ползване от другите 
заявители.

Or. en

Обосновка

Когато публични средства са включени за генериране на знания, тези знания следва 
също така да бъдат и достъпни за обществеността.

Изменение 178
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Във всички случаи повтарянето на 
изследвания, включващи гръбначни 
животни, следва да бъде забранено. В 
този контекст изследванията, 
включващи опити върху гръбначни 
животни и такива, които избягват 
опитите с животни няма да бъдат 
обхванати от разпоредбите за 
защита на данните. Така достъпът 
до изследвания върху гръбначни 
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животни и други изследвания, които 
могат да избегнат опитите върху 
животни, трябва да бъде разрешен.

Or. en

Обосновка

Тук трябва да се включи текст, че собственик на изследвания или опити не може да 
забрани използването им от друго лице, ако това ще избегне провеждането на опити 
върху животни.

Изменение 179
Mojca Drčar Murko

Предложение за регламент
Член 12 – алинея 1 a (новa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато новопридобити научни 
доказателства и научни данни, 
предмет на права на собственост, 
защитени съгласно член 12, са 
резултати от опити върху гръбначни 
животни или клинични изследвания 
върху хора и повтарянето на тези 
опити върху гръбначни животни или 
клинични изследвания върху хора 
следва да бъдат избегнати от етична 
гледна точка като научно ненужни, 
вторият или следващ заявител може 
да поиска от първия заявител да даде 
достъп до защитените данни.  
Първият заявите следва да даде 
своето съгласие с такова искане, с 
ефект от края на първата година на 
периода за защита на данните, 
определен в член 12, при условие, че 
вторият заявител възстанови на 
първия заявител разходите по тези 
изследвания.  По същия начин, такова 
съгласие следва да бъде дадено също 
така на всеки следващ заявител, като 
вторият и следващият заявители 
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положат всички усилия за 
постигането на справедливо 
споразумение за поделяне на 
разходите.

Or. en

Обосновка

Избягва се ненужната защита, която би произтекла от възраженията срещу 
повтарянето на изследвания с гръбначни животни или инвазивни изследвания с хора, 
подложили се доброволно, като в същото време се гарантира адекватен първоначален 
период на изключителни права на първия заявител, за да може да си възвърне в 
достатъчна степен вложената инвестиция. Тъй като някои данни, предмет на права 
на собственост, могат да включват изследвания върху животни и хора, пълният 
период от 5 години за защита на данните, определен в член 12, следва да бъде запазен 
за тях.

Изменение 180
Philip Bushill-Matthews

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 a
Хармонизирана защита на данните

Независимо от разрешението за нова 
храна съгласно разпоредбите на 
членове 7 и 14 от Регламент (ЕО) № 
[обща процедура] и разрешението за 
здравна претенция съгласно 
разпоредбите на членове 17, 18 и 25 от 
Регламент (ЕО) № 1924/2006/ЕО, 
когато се търси разрешение за нова 
храна или предявяване на здравна 
претенция или претенции към 
същата храна, и когато защитата на 
данните е оправдана съгласно 
разпоредбите на двата регламента, и 
ако бъде поискано от заявителя, 
датите на разрешението и/или на 
публикуването на разрешението в 
Официален вестник съвпадат, а 
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периодите на защита на данните 
текат успоредно.

Or. en

Обосновка

Свързани заявления за разрешаване на нова храна и на здравна претенция, отнасяща се 
до един и същ продукт, като и двете се основават на данни, обект на право на 
собственост, могат да се придвижват по различни графици.  Следователно периодът 
на защита на данните съгласно едно разрешение би могъл до голяма степен да е 
изтекъл преди да започне да тече периода на защита на данните на свързаното 
разрешение.  Следва по искане на заявителя да се осигури изравняването на периодите 
за защита на данните на свързани разрешения .

Изменение 181
Philip Bushill-Matthews

Предложение за регламент
Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 б
Когато новопридобити научни 
доказателства и научни данни, 
предмет на права на собственост, 
защитени съгласно член 12, са 
резултати от опити върху гръбначни 
животни или клинични изследвания 
върху хора и повтарянето на тези 
опити върху гръбначни животни или 
клинични изследвания върху хора 
следва да бъдат избегнати от етична 
гледна точка като научно ненужни, 
вторият или следващ заявител може 
да поиска от първия заявител да даде 
достъп до защитените данни.  
Първият заявител следва да даде 
своето съгласие с такова искане, с 
ефект от края на първата година на 
периода за защита на данните, 
определен в член 12, при условие, че 
вторият заявител възстанови на 
първия заявител разходите по тези 
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изследвания.  По същия начин, такова 
съгласие следва да бъде дадено също 
така на всеки следващ заявител, като 
вторият и следващият заявители 
положат всички усилия за 
постигането на справедливо 
споразумение за поделяне на 
разходите.

Or. en

Обосновка

Избягва се ненужната защита, която би произтекла от възраженията срещу 
повтарянето на изследвания с гръбначни животни или инвазивни изследвания с хора, 
подложили се доброволно, като в същото време се гарантира адекватен първоначален 
период на изключителни права на първия заявител, за да може да си възвърне в 
достатъчна степен вложената инвестиция. Тъй като някои данни, предмет на права 
на собственост, могат да включват изследвания върху животни и хора, пълният 
период от 5 години за защита на данните, определен в член 12, следва да бъде запазен 
за тях.

Изменение 182
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Хармонизирана защита на данните

Независимо от разрешението за нова 
храна съгласно разпоредбите на 
членове 7 и 14 от Регламент (ЕО) № 
[обща процедура] и разрешението за 
здравна претенция съгласно 
разпоредбите на членове 17, 18 и 25 от 
Регламент (ЕО) № 1924/2006/ЕО, 
когато се търси разрешение за нова 
храна или предявяване на здравна 
претенция или претенции към 
същата храна, и когато защитата на 
данните е оправдана съгласно 
разпоредбите на двата регламента, и 
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ако бъде поискано от заявителя, 
датите на разрешението и/или на 
публикуването на разрешението в 
Официален вестник съвпадат, а 
периодите на защита на данните 
текат успоредно.

Or. en

Изменение 183
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Мерки за инспектиране и контрол

С цел осигуряване на съответствието 
с настоящия регламент официален 
контрол се провежда в съответствие 
с Регламент (ЕО) №  882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г.  относно 
официалния контрол, провеждан с 
цел осигуряване на проверка на 
съответствието със 
законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към 
животните определя общи правила за 
осъществяване на официален контрол 
за проверка на съответствието със 
законодателството в областта на 
храните.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията мерките за инспектиране и контрол не се 
споменават в този член.
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Изменение 184
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Независимо от разрешението за нова 
храна съгласно разпоредбите на 
членове 7 и 14 от Регламент (ЕО) № 
[обща процедура] и разрешението за 
здравна претенция съгласно 
разпоредбите на членове 17, 18 и 25 от 
Регламент (ЕО) № 1924/2006/ЕО, 
когато се търси разрешение за нова 
храна или предявяване на здравна 
претенция или претенции към 
същата храна, и когато защитата на 
данните е оправдана съгласно 
разпоредбите на двата регламента, и 
ако бъде поискано от заявителя, 
датите на разрешението и/или на 
публикуването на разрешението в 
Официален вестник съвпадат, а 
периодите на защита на данните 
текат успоредно.

Or. en

Изменение 185
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Когато новопридобити научни 
доказателства и научни данни, 
предмет на права на собственост, 
защитени съгласно член 12, са 
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резултати от опити върху гръбначни 
животни или клинични изследвания 
върху хора и повтарянето на тези 
опити върху гръбначни животни или 
клинични изследвания върху хора 
следва да бъдат избегнати от етична 
гледна точка като научно ненужни, 
вторият или следващ заявител може 
да поиска от първия заявител да даде 
достъп до защитените данни.  
Първият заявител следва да даде 
своето съгласие с такова искане, с 
ефект от края на първата година на 
периода за защита на данните, 
определен в член 12, при условие, че 
вторият заявител възстанови на 
първия заявител разходите по тези 
изследвания.  По същия начин, такова 
съгласие следва да бъде дадено също 
така на всеки следващ заявител, като 
вторият и следващият заявители 
положат всички усилия за 
постигането на справедливо 
споразумение за поделяне на 
разходите.

Or. en

Обосновка

Избягва се ненужната защита, която би произтекла от възраженията срещу 
повтарянето на изследвания с гръбначни животни или инвазивни изследвания с хора, 
подложили се доброволно, като в същото време се гарантира адекватен първоначален 
период на изключителни права на първия заявител, за да може да си възвърне в 
достатъчна степен вложената инвестиция. Тъй като някои данни, предмет на права 
на собственост, могат да включват изследвания върху животни и хора, пълният 
период от 5 години за защита на данните, определен в член 12, следва да бъде запазен 
за тях.
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Изменение 186
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
за санкции, които се налагат за 
нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент и предприемат 
всички необходими мерки за 
гарантиране, че те се прилагат. 
Предвидените санкции следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
разубеждаващи. Държавите-членки 
съобщават тези разпоредби на 
Комисията най-късно до […] и я 
уведомяват незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

Държавите-членки определят правилата 
за санкции, които се налагат за 
нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент и предприемат 
всички необходими мерки за 
гарантиране, че те се прилагат. 
Предвидените санкции следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
разубеждаващи. Държавите-членки 
съобщават тези разпоредби на 
Комисията най-късно до […] и я 
уведомяват незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги засяга. 
Комисията прави тази информация 
публично достояние .

Or. en

Изменение 187
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a
Привилегии на държавите-членки

1. Когато държава-членка, в резултат 
на нова информация или преоценка на 
съществуваща информация има 
подробни основания да счита, че 
използването на дадена храна или 
хранителна съставка, 
съответстваща на настоящия 
регламент, застрашава здравето на 
човека или околната среда, тази 
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държава-членка може временно да 
ограничи или да преустанови на 
своята територия търговията и 
използването на въпросната храна 
или хранителна съставка. Тя 
незабавно информира за това другите 
държави-членки и Комисията, като 
представя основанията за своето 
решение.
2. Комисията в тясно 
сътрудничество с ЕОБХ проверява 
основанията, посочени в параграф 1, 
възможно по-скоро и взема 
подходящите мерки. Държавата-
членка, която е взела решението, 
посочено в параграф 1, може да го 
поддържа, докато мерките влязат в 
сила.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е възприета от действащото законодателство (Регламент 
258/1997).

Изменение 188
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 а
Предпазна клауза

Когато държава-членка, в резултат 
на нова информация или преоценка на 
съществуваща информация, има 
конкретни основания да счита, че 
използването на дадена нова храна 
или нова хранителна съставка по 
смисъла на настоящия регламент, 
застрашава човешкото здраве, тази 
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държава-членка може да ограничи 
или да преустанови на своята 
територия пускането на пазара и 
използването на въпросната храна 
или хранителна съставка. Тя 
незабавно информира за това другите 
държави-членки и Комисията, като 
излага основанията за своето 
решение.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се позволи на държавите-членки да преустановяват или  
ограничават пускането на пазара на даден продукт при доказателство въз основа на 
нова информация, за риск за здравето на потребителите . Този член позволява да се 
опазва здравето на потребителите в случай, че се открие здравна информация, 
пропусната при извършвания от Органа контрол.

Изменение 189
Magor Imre Csibi

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко заявление за пускане на пазара 
на нова храна, подадено до държава-
членка съгласно член 4 от Регламент 
(ЕО) № 258/97, по което не е взето 
окончателно решение преди датата на 
влизане в сила на настоящия регламент, 
се счита за заявление съгласно 
настоящия регламент.

1. Всяко заявление за пускане на пазара 
на нова храна, подадено до държава-
членка съгласно член 4 от Регламент 
(ЕО) № 258/97 и за което докладът от 
първоначалната проверка съгласно 
член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 258/97  все още не е бил подаден до 
Комисията преди началото на срока на 
действие на настоящия регламент, се 
счита за заявление съгласно настоящия 
регламент Други искания, внесени 
съгласно член 3, параграф 4 и членове 
4 и 5 от Регламент (ЕО) № 258/97 
преди датата на прилагане на 
настоящия регламент се обработват 
съгласно разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 258/97.
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2. Всички необходими преходни мерки 
за прилагането на параграф 1, които 
са предназначени да изменят 
несъществени елементи от този 
регламент, inter alia чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с регулаторната 
процедура с контрол, упомената в 
член 14, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията текст потенциално поставя в неизгодно положение 
заявления, за които на Комисията вече е препратена първоначална оценка, тъй като 
ако няма възражения е възможно да се одобри подобно заявление без да бъде 
препратено за оценка на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Всички 
заявления, за които на Комисията вече е препратен първоначален доклад за оценка 
следва да продължат в съответствие с процедурата определена в 258/97/ЕО.

Изменение 190
Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Хранителни продукти, 
произведени с помощта на 
нанотехнологии и пуснати на пазара 
преди влизането в сила на настоящия 
регламент могат да останат на 
пазара още 18 месеца след датата на 
публикуване на настоящия 
регламент. След тази дата се прилага 
член 6, параграф 2.

Or. en

Обосновка

В момента няма адекватни методи за оценка на сигурността на наноматериалите 
(виж становището на НКВИНЗР от септември 2005 г.). Наноматериалите следва да 
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бъдат оценени на базата на наноспецифични методи за изпитване, които не се 
извършват върху животни. Докато не се намерят наноспецифични методи за 
изпитване, които да не се извършват върху животни за адекватна оценка на 
наноматериалите в храните, тяхната употреба следва да се забрани, за да се защити 
човешкото здраве и да се избегнат изпитанията върху животни. Тези разпоредби ще 
помогнат на стопанските субекти да се адаптират към новите правила.
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