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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
 мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 

позиция 
 мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  депутати, освен в случаите по членове 
105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и член 7 от Договора за 
ЕС

***I Процедура на съвместно решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно решение (второ четене)
 мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 

 мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за 
установяване на обща процедура за разрешение на хранителни добавки, 
хранителни ензими и ароматични продукти за храни
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Процедура на съвместно решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2006)0423)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението му е представено от Комисията (C6-0258/2006),

– като взе предвид становището на комисия по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по околната среда, здравеопазването и 
безопасността на храните (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Позоваване 1

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейска общност, и по-
конкретно член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейска общност и по-
специално член 95 и член 175 от него,

Justification

What a person eats does not stay in the human body but is dispersed into the natural 
  

1 Все още непубликувано в ОВ.
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environment and becomes part of the natural cycle. Even if a substance does not entail any 
health risk to the person consuming the product which contains the substance, there may be 
negative effects on the environment and public health at subsequent stages, which should be 
taken into consideration when deciding to grant authorisation or not.

Изменение 2
Съображение 2

(2) При провеждането на политиките на 
Общността трябва да се подсигури
високо равнище на безопасност за 
живота и здравето на хората.

(2) При провеждането на политиките на 
Общността се подсигурява високо 
равнище на безопасност за живота и 
здравето на хората, и за околната 
среда.

Изменение 3
Съображение 4

Регламент (ЕО) № ХХХ/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
.... относно хранителните добавки , 
Регламент (ЕО) № YYY/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
.... относно хранителните ензими  и 
Регламент (ЕО) № ZZZ/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
.... относно ароматичните продукти за 
храни и някои хранителни съставки с 
ароматични свойства , определят 
хармонизирани критерии и изисквания 
относно проверяването и разрешението 
на тези вещества.

Регламент (ЕО) № ХХХ/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
.... относно хранителните добавки , 
Регламент (ЕО) № YYY/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
.... относно хранителните ензими  и 
Регламент (ЕО) № ZZZ/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
.... относно ароматичните продукти за 
храни и някои хранителни съставки с 
ароматични свойства , определят 
критерии и изисквания относно 
проверяването и разрешението на тези 
вещества.

Justification

It is not certain that the criteria should be exactly the same for the various substances. One 
reason why they are dealt with in three different regulations is that there are, nevertheless, 
various differences to take into account.

Изменение 4
Съображение 5a (ново)

 5а)  Прозрачността при 
производството и третирането на 
храни е от абсолютно ключово 
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значение за изграждане на доверие у 
потребителите.

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
managing food-related issues.

Изменение 5
Съображение 7a (ново)

7а) Критериите, определени за 
разрешенията с Регламентите на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно хранителните добавки, 
хранителните ензими и някои 
хранителни съставки с ароматични 
свойства за употреба във и върху 
храни, се удовлетворяват и за 
разрешение по настоящия регламент.

Justification

This is self-evident but is not set out particularly clearly in the Commission’s proposal.

Изменение 6
Съображение 11

(11) За да могат и стопанските 
субекти в съответните сектори, и 
обществеността, да бъдат в течение на 
действащите разрешения, разрешените 
вещества следва да бъдат включвани в 
общностен списък, създаден, поддържан 
и публикуван от Комисията. 

(11) За да могат и стопанските 
субекти в съответните сектори, и 
обществеността, да бъдат в течение на 
действащите разрешения, разрешените 
вещества се включват в общностен 
списък, създаден, поддържан и 
публикуван от Комисията. 

Justification

Consumers and the industry must be able to assume that substances and uses which are not 
included on the Community list are unauthorised.

Изменение 7
Съображение 13
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(13) Общата процедура за разрешение 
на веществата трябва да отговаря на 
изискванията за прозрачност и 
публичност на информацията, като 
същевременно гарантира правото на 
заявителите да пазят поверителността на 
някои информации. 

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

Изменение 8
Съображение 18a (ново)

18а) В частност Комисията следва да 
бъде оправомощена да актуализира и 
да изменя общностния списък на 
хранителните добавки, 
хранителните ензими и 
ароматичните продукти за храни, 
установен по настоящия регламент. 
Доколкото тези мерки са с общ 
обхват и са предназначени за 
изменение, заличаване или допълнение 
на несъществени елементи от 
настоящия регламент, те следва да 
бъдат приети по регулаторната 
процедура с контрола, предвиден в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО. 

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.

Изменение 9
Член 1, параграф 1

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

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

"вещества"), която процедура допринася 
за свободното движение на храните в 
рамките на Общността.

Justification

The primary aim of this legislation is to contribute to the free movement of food within the 
Community.

Изменение 10
Член 2, параграф 1

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

1. Съгласно всеки секторен законов акт 
за храни, веществата, които са
разрешени за пускане на общностния 
пазар, се включват в списък (оттук 
нататък наричан "общностен списък"), 
чието съдържание се определя от 
гореспоменатия законов акт.  
Общностният списък се актуализира от 
Комисията в съответствие с 
процедурата по член 14, параграф 2а.
Той се публикува в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.

Изменение 11
Член 3, параграф 4, алинея 2

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

В такива случаи Комисията предоставя 
публичен достъп до решението си и
информира заявителя пряко, като 
посочва в писмото си причините, 
поради които актуализирането не се 
счита за оправдано.

Justification

Decisions not to take decisions must also be made public. Transparency is a crucial factor if 
consumers are to have confidence in the EU’s way of managing food-related issues.
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Изменение 12
Член 3, параграф 3a (нов)

Всички разрешения за употреба на 
хранителни добавки, хранителни 
ензими и ароматични продукти за 
храни се преразглеждат редовно.

Justification

It is important that the use of substances in food is consistent with the latest scientific 
research. Moreover, it is important for certain groups of consumers that substances which 
are not used are deleted from the list, along with uses which are no longer current.

Изменение 13
Член 4, параграф 1, алинея 2

Комисията предоставя на държавите-
членки достъп до заявлението.

Комисията предоставя на държавите-
членки достъп до заявлението и този 
достъп е публичен.

Justification
Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
managing food-related issues.

Изменение 14
Член 4, параграф 2

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

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

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
managing food-related issues.

Изменение 15
Член 5, параграф 1

1. Органът представя своето становище 
в рамките на шест месеца след 

1. Органът представя своето становище 
в рамките на девет месеца след 
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получаване на валидно заявление. получаване на валидно заявление.

Justification

Given the resources at the EFSA’s disposal and the quality standards required of the EFSA’s 
opinion, the Commission’s proposal for such a short period of time is not reasonable.

Изменение 16
Член 5, параграф 2

2. Органът представя становището си 
пред Комисията, държавите-членки и, 
когато е целесъобразно, пред 
заявителя.

2. Органът представя становището си 
пред Комисията, държавите-членки и 
пред заявителя. До становището също 
се предоставя публичен достъп.

Justification

The applicant must ALWAYS be informed and the EFSA’s opinion must be made public.

Изменение 17
Член 6, параграф 3

3. Когато заявителите предоставят 
допълнителна информация по своя 
инициатива, те я изпращат до Органа и 
Комисията. В такива случаи, Органът 
дава становището си в рамките на 
първоначалния срок.

3. Когато заявителите предоставят 
допълнителна информация по своя 
инициатива, те я изпращат до Органа и 
Комисията. В такива случаи, Органът 
дава становището си в рамките на 
първоначалния срок, освен ако 
съществуват специални причини за 
удължаване на срока.

Justification

There must not be any incentives for the applicant to submit additional information once the 
deadline has expired. Without the above addendum, there would unfortunately be such a 
negative incentive.

Изменение 18
Член 7, параграф 1a (нов)

 Комисията обосновава  
предложението си и разяснява 
съображенията, на които се основава 
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решението. 

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
managing food-related issues. The Commission should be able to explain, without difficulty, 
the considerations on which its decision is based. A transparent explanation of this nature 
would benefit consumers, the industry and the Member States’ authorities.

Изменение 19
Член 7, параграф 2

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

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

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
managing food-related issues. The Commission should be able to explain, without difficulty, 
the considerations on which its decision is based. A transparent explanation of this nature 
would benefit consumers, the industry and the Member States’ authorities.

Изменение 20
Член 7, параграф 3

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

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

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.

Изменение 21
Член 7, параграф 3a (нов)

3а. Ако окончателното решение е 
различно от първоначалното 
предложение на Комисията към 
комисията, Комисията излага 
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причините за това.

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
handling food-related issues. The Commission should be able to explain, without difficulty, 
the considerations on which its decision is based. A transparent explanation of this nature 
would benefit consumers, the industry and the Member States’ authorities.

Изменение 22
Член 10

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

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

Justification

The applicant must always be informed.

Изменение 23
Член 11, параграф 1a (нов)

Комисията гарантира  прозрачност 
на процедурата на разрешаване като 
прави обществено достояние всички 
заявления и всички материали от 
значение по този въпрос.

Justification
Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
handling food-related issues. 

Изменение 24
Член 12, параграф 1, алинея 1

От данните, предоставени от Данни, предоставени от заявителите, 
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заявителите, с поверителност може да 
се третират онези, разкриването на 
които може да нанесе значителна вреда 
на конкурентноспособността на 
съответните заявители.

може да се третират с 
поверителност, само когато
разкриването им може да нанесе 
значителна вреда на 
конкурентноспособността на 
съответните заявители.

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
handling food-related issues.  There may sometimes be grounds, however, for treating 
information confidentially.

Изменение 25
Член 12, параграф 1, алинея 2, увод

В никакъв случай не се счита за 
поверителна информация, свързана със 
следното:

Никога не се счита за поверителна 
информация, свързана със следното:

Justification

Transparency is a crucial factor if consumers are to have confidence in the EU’s way of 
handling food-related issues.  There may sometimes be grounds, however, for treating 
information confidentially.

Изменение 26
Член 14, параграф 2a (нов)

2a. Когато се прави позоваване на 
настоящия параграф, се прилагат 
член 5а, параграфи 1-4 и член 7 от 
Решение 1999/468 ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
него.

Justification

This amendment is needed in order to align the text to the provisions of the new comitology 
decision.
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EXPLANATORY STATEMENT

Environmental considerations
In accordance with the Cardiff process, environmental aspects must be integrated into all EU 
legislation. 

It is particularly relevant in this legislation since what a person eats does not stay in the 
human body but is dispersed into the natural environment and becomes part of the natural 
cycle. Negative environmental effects should therefore be taken into consideration when 
deciding to grant authorisation or not.  Article 175 of the Treaty establishing the European 
Communities should therefore also form the basis for the regulation.

Transparency
Transparency is a crucial factor if consumers are to feel confident in the EU's way of 
managing food-related issues.  The Commission must, therefore, ensure the transparency of 
the authorisation procedure by making public all applications and making all relevant material 
in the matter available to the public.  Producers applying for authorisation must always be 
informed directly on matters concerning  their application. 

The Commission should be able, without difficulty, to explain the considerations on which its 
decision is based.  A transparent explanation of this nature would benefit consumers, industry 
and the Member States' authorities.  The Commission should, therefore, always make public 
its proposals for decisions, justify its proposal and explain the considerations on which its 
decision is based.  Decisions not to take decisions must also be made public. 

Where the adopted regulation departs from the Commission's original proposal to the 
Committee on the Food Chain and Animal Health, the Commission shall also explain the 
background to the final decision. 

Food safety
Given the resources at the EFSA's disposal and the quality standards required of the EFSA's 
opinion, six months, as the Commission has proposed, is not a reasonable period within which 
to produce an opinion on an application.  Having regard to food safety, therefore, it is 
proposed that this time period be extended so that the EFSA has nine months in which to 
present an opinion. 

It is important that the use of substances in food is consistent with the latest scientific 
research.  It is also important for certain groups of consumers that substances and uses which 
are no longer current are removed from the list.  All authorisations for use of food additives, 
food enzymes and food flavourings must therefore be reviewed on a regular basis.

The new comitology procedure
In the light of the new comitology procedure, a number of amendments are proposed to the 
Commission's proposal.


