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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  членове на Парламента, 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 вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на 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 вземане на 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 получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели. То е средство за комуникация между специализираните служби 
на двете институции и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните 
храни и фуражи по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на 
Комисията
(COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2006)0912)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 37, 95 и 152 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0027/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност 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

Изменение1
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

член 3, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

2. При необходимост, мерките за 
определяне дали даден вид храна попада 
в обхвата на настоящия раздел, които са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 

2. При необходимост, мерките за 
определяне дали даден вид храна попада 
в обхвата на настоящия раздел се 
приемат в съответствие с процедурата 
на регулиране с контрол, посочена в 

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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настоящия Регламент като го 
допълват, се приемат в съответствие с 
процедурата на регулиране с контрол, 
посочена в член 35, параграф 4.

член 35, параграф 3, тъй като те са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия Регламент чрез
допълването му.

Изменение2
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 A (нова)

член 5, параграф 7 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

1а) В член 5, параграф 7 се заменя със 
следното:
"7. Комисията, след консултация с 
Органа, утвърждава правила за 
прилагане на настоящия член, 
включително правила относно 
подготовката и представянето на 
заявлението. Мерките, предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящия Регламент чрез
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 3."

Изменение3
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 Б (нова)

член 8, параграф 8 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

1б) В член 8, параграф 8 се заменя със 
следното:
"8. Комисията приема подробни
правила за прилагането на 
настоящия член. Мерките, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия Регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 3."
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Изменение 4
1, ТОЧКА1 В (нова)

член 11, параграф 5 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

1в) В член 11, параграф 5 се заменя със 
следното:
"5. Комисията, след консултация с 
Органа, може да утвърди правила за 
прилагане на настоящия член, 
включително правила относно 
подготовката и представянето на 
заявлението. Мерките, предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящия Регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 3."

Изменение 5
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

член 12, параграф 4 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

4. . Могат да бъдат утвърдени по-ниски 
подходящи прагове, по-специално по 
отношение на храните, съдържащи или 
състоящи се от ГМО или за да се вземе
под внимание напредъка в науката и 
технологията. Мерките, предназначени 
да изменят несъществени елементи на 
настоящия Регламент чрез допълването 
му, се приемат в съответствие с 
процедурата на регулиране с контрол, 
посочена в член 35, параграф 4.

4. Могат да бъдат утвърдени по-ниски 
подходящи прагове, по-специално по 
отношение на храните, съдържащи или 
състоящи се от ГМО или за да се вземе
под внимание напредъка в науката и 
технологията. Мерките, предназначени 
да изменят несъществени елементи на 
настоящия Регламент чрез допълването 
му, се приемат в съответствие с 
процедурата на регулиране с контрол, 
посочена в член 35, параграф 3.

Изменение 6
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 A (нова)

член 14 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

(1а) Член 14 се заменя със следния 
текст:
"1. Комисията може да приеме 
подробни правила за прилагането на 
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настоящия раздел, наред с другите
неща относно мерките, необходими 
на операторите, за да спазват 
изискванията за етикетиране. 
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия Регламент чрез
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 3.
2. Комисията може да приеме
специални правила относно 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от доставчиците на 
едро на храна за крайните 
потребители. Мерките, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия Регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 3.
За да се вземе под внимание 
специфичното положение на 
доставчиците на едро, такива 
правила могат да предвидят 
адаптиране на изискванията на член 
13, параграф 1, буква д)."

Изменение 7
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

член 15, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

2. При необходимост, мерките за 
определяне дали даден вид храна попада 
в обхвата на настоящия раздел, които
са предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия Регламент като го 
допълват, се приемат в съответствие с 
процедурата на регулиране с контрол, 
посочена в член 35, параграф 4.

2. При необходимост, мерките за 
определяне дали даден вид фуражи
попада в обхвата на настоящия раздел 
се приемат в съответствие с 
процедурата на регулиране с контрол, 
посочена в член 35, параграф 3, тъй 
като те са предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия Регламент чрез 
допълването му.
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Изменение 8
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 A (нова)

член 17, параграф 7 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

3а) В член 17, параграф 7 се заменя със 
следното:
"7. Комисията, след консултация с 
Органа, утвърждава правила за 
прилагане на настоящия член, 
включително правила относно 
подготовката и представянето на 
заявлението. Мерките, предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящия Регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 3.

Изменение 9
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 Б (нова)

член 20, параграф 8 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

(3б) В член 20, параграф 8 се заменя 
със следното:
"8. Комисията приема подробни
правила за прилагането на 
настоящия член. Мерките, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия Регламент чрез
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 3."

Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 В (нова)

член 23, параграф 5 (Регламент (EО) № 1829/2003)

3в) В член 23, параграф 5 се заменя със 
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следното:
"5. Комисията, след консултация с 
Органа, утвърждава правила за 
прилагане на настоящия член, 
включително правила относно 
подготовката и представянето на 
заявлението. Мерките, предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящия Регламент чрез
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 3."

изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4

член 24, параграф 4 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

2. Мерките за установяване на по-ниски 
подходящи прагове, по-специално по 
отношение на храните, съдържащи или 
състоящи се от ГМО или за да се вземе
под внимание напредъка в науката и 
технологията, които са предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящия Регламент чрез 
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 4.

2. Мерките за установяване на по-ниски 
подходящи прагове, по-специално по 
отношение на храните, съдържащи или 
състоящи се от ГМО или за да се вземе
под внимание напредъка в науката и 
технологията, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 3, тъй като те са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия Регламент чрез 
допълването му.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4 A (нова)

член 26 (Регламент (EО) № 1829/2003)

(4а) Член 26 се заменя със следния 
текст:
Комисията може да приеме подробни 
правила за прилагането на 
настоящия раздел, наред с другите 
неща относно мерките, необходими 
на операторите, за да спазват 
изискванията за етикетиране.
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Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия Регламент чрез
допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
35, параграф 3.

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

член 35, параграф 3 (Регламент (ЕО) № 1829/2003)

6) В член 36 параграфи 3 и 4 се заменят 
със следното:
"3. 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. 

4. Когато се прави позоваване на 
настоящия параграф, се прилагат 
член 5а, параграфи 1-4, член 5б и член 
7 от Решение 1999/468/EО, като се 
вземат предвид разпоредбите на член 
8 от него.
Сроковете, установени в член 5а, 
параграф 3в, 4б и 4д от Решение 
1999/468/EО, са съответно два месеца, 
един месец и два месеца."

6) В член 35, параграф 3 се заменя със 
следното:
"3. 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."
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