
PR\730938BG.doc PE409.414v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2008/0002(COD)

26.8.2008

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно новите храни, изменящ Регламент (ЕО) № XXX/XXXX 
[обща процедура]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008– 2008/0002(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Kartika Tamara Liotard

Adlib Express Watermark



PE409.414v01-00 2/38 PR\730938BG.doc

BG

PR_COD_1am

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 одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт.
Евентуални заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават 
по следния начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за 
съответните специализирани отдели 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 
относно относно новите храни, изменящ Регламент (ЕО) № XXX/XXXX [обща 
процедура]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0872),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0027/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите и на комисията по земеделие и развитие на селските райони 
(A6-0000/2008),

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 съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
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 

(1) При провеждането на политиката 
на Общността и с оглед на 
прилагането на Договора за създаване 
на Европейската общност, трябва да 
се гарантира високо равнище на 
защита на човешкото здраве и на 
потребителите и същевременно 
високо равнище на защита на 
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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.

здравето на животните, както и на 
опазване на околната среда. Освен 
това по всяко време трябва да се 
съблюдава принципът на 
предохранителните мерки, установен 
в Регламент (ЕО) №178/2002 на 
Европейския парламент и Съвета от 
28 януари 2002 г. за определяне на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните1

_____________
1 OВ L 31, 01.02.2002 г., стр. 1.

Or. nl

Обосновка

Акцентът трябва да се постави върху безопасност на храните и защита на 
потребителите. Също и защитата на здравето на животните и опазването на 
околната среда трябва да бъдат взети предвид. Също така от най-голямо значение е 
принципът на предохранителните мерки.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Настоящият регламент 
гарантира високо равнище на човешко 
здраве и защитава освен това 
социалните и икономически интереси 
на потребителите. Същевременно 
различия между националните 
разпоредби за оценка на 
безопасността на новите храни и за 
тяхното разрешаване могат да 
представляват не само пречка за 
свободното движение на тези 
продукти и по този начин да създават 
условия за нелоялна конкуренция, но и 
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да предизвикат също така опасност 
за здравето и благосъстоянието на 
гражданите.

Or. nl

Обосновка

Акцентът трябва да се постави върху безопасност на храните и защита на 
потребителите. Хармонизирането на националните разпоредби е необходимо за 
избягване на отрицателни последствия от различията в законодателството по 
отношение на здравето и благосъстоянието на гражданите.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) 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. Трябва да бъде ясно, че ако 
дадена храна се променя чрез нов 
производствен процес, като например 
нанотехнология и нанонаука, за 
който все още липсват достатъчно 
познания, необходими за оценка на 
риска, тази храна може да бъде 
предложена на пазара само ако бъде 
оценена като безопасна чрез 
средствата на призната оценка на 
риска.
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Or. nl

Обосновка

С този регламент трябва да се изясни кога дадена храна се счита за нова.

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Клонирането на животни е 
несъвместимо с Директива 98/58/EО 
на Съвета от 20 юли 1998 г. относно 
защитата на животни, отглеждани 
за селскостопански цели1, 
приложение, точка 20. Точка 20 
установява, че не трябва да бъдат 
практикувани методи на естествено 
или изкуствено развъждане, които 
предизвикат или за които съществува 
вероятност да предизвикат 
страдание или нараняване на 
съответните животни. По това 
причина в списъка на Общността не 
трябва да се вписва храна от 
клонирани животни или техните 
потомства.
1 OВ L 221, 08.08.1998 г., стр. 23

Or. nl

Обосновка

Голям брой научни изследвания и становището на Европейската група за етика в 
науката и новите технологии показват, че клонирането води до сериозни проблеми за 
здравето и благосъстоянието както на клонираните животни, така и на приемните 
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.
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Тези проблеми за здравето и благосъстоянието на животните, причинени от 
клониране, показват, че тези методи са несъвместими с член 20 на приложението на 
Директива 98/58/EО на Съвета.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) 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 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. 

Or. nl

Обосновка

Изясняване и опростяване на предложението на Комисията.
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Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
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) Комисията следва да въведе
опростена и прозрачна процедура за 
случаи, при които няма информация за 
човешка консумация преди 15 май 1997 
г.; държавите-членки следва да бъдат 
включени в тази процедура. Тази 
процедура следва да бъде приета най-
къно шест месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. nl

Обосновка

Изясняване и опростяване на предложението на Комисията. Трябва да е ясно какви 
отговорности получава Комисията при влизането в сила на настоящия регламент. 

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се прилага 
хармонизирана централизирана
процедура за оценка на безопасността и 
разрешаване, която да е ефективна, 
ограничена във времето и прозрачна. С 
оглед на по-нататъшно 
хармонизиране на различните 
процедури за разрешаване на храни,
оценката на безопасността на нови 
храни и тяхното включване в списъка на 
Общността следва да се осъществява в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в Регламент (ЕО) № [..] на 

(15) Необходимо е да се прилага 
процедура за оценка на безопасността и 
разрешаване, която да е ефективна, 
ограничена във времето и прозрачна. 
Оценката на безопасността на нови 
храни и тяхното включване в списъка на 
Общността следва да се осъществява в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в настоящия регламент.
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Европейския парламент и на Съвета 
от [дата] за установяване на обща 
процедура за разрешаване на 
хранителни добавки, хранителни 
ензими и ароматизанти за храни.

Or. nl

Обосновка

Европейският парламент все още не е взел демократично решение за единна процедура 
на разрешаване.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Част от оценката на риска по 
време на процедурата за разрешаване 
трябва да бъдат етичните и 
екологичните аспекти. Оценката на 
тези аспекти следва да бъде 
извършвана съответно от 
Европейската група за етика в 
науката и новите технологии и 
Европейската агенция за околна 
среда.

Or. nl

Обосновка

Освен аспектите защита на здравето, на интересите на потребителите и на 
здравето на животните, оценката на риска трябва да отчита също така етичните и 
екологичните аспекти. 
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Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се улеснят процедурите, на 
кандидатите трябва да бъде позволено 
да подават единствено заявление за 
храни, регулирани съгласно различни 
секторни закони за храните. Поради 
това Регламент ЕО № [обща 
процедура] следва да бъде изменен по 
съответния начин.

(17) За да се улеснят процедурите, на 
кандидатите трябва да бъде позволено 
да подават единствено заявление за 
храни, регулирани съгласно различни 
секторни закони за храните. Комисията 
следва да определи под кой секторен 
закон за храните попада заявлението.

Or. nl

Обосновка

За производители би трябвало да се улесни подаването на заявление, независимо под 
кой секторен закон за храните попада заявлението.

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
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.

Or. nl

Обосновка

Изясняване и опростяване на предложението на Комисията. 
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Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) При специфични обстоятелства, с 
цел да се стимулират изследователската 
дейност и развитието в рамките на 
хранително-вкусовата промишленост, а 
по този начин и иновациите, 
новоразработените научни 
доказателства и данните за правото на 
собственост, предоставени в подкрепа 
на заявление за включването на нова 
храна в списъка на Общността следва да 
се третират като поверителни в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.. 
Същевременно Комисията следва да 
предостави насоки, как може да се 
гарантира на потребителя 
прозрачността на процедурата по 
отношение на поверителността на 
нови научни доказателства и данните 
за правото на собственост.

Or. nl

Обосновка

Когато е необходимо, нови научни доказателства и данни за правото на собственост, 
които се предоставят в подкрепа на заявление за включването на нова храна в списъка 
на Общността, следва да се третират като поверителни. 

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Новите храни са подчинени на 
общите изисквания за етикетиране, 
установени в Директива 2000/13/ЕО на 

(21) Новите храни са подчинени на 
общите изисквания за етикетиране, 
установени в Директива 2000/13/ЕО на 
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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.

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.

Or. nl

Обосновка

Изглаждане на езика. 

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По отношение на оценката и 
управлението на безопасността на 
традиционни храни от трети държави, е 
необходимо да се вземат под внимание 
данните за установена история на 
безопасна употреба в третите държави 
на произход. Данните за установена 
история на безопасна употреба на 
храната не трябва да включват видове 
употреба, различни от хранителната, 
или такива, които не са свързани с 
обичайното хранене. Ако държавите-
членки или Органът не са представили 
обосновани възражения относно 
безопасността на базата на научни 
доказателства, като например данни за 
неблагоприятни ефекти върху здравето, 
пускането на храната на пазара на 

(23) По отношение на оценката и 
управлението на безопасността на 
традиционни храни от трети държави, е 
необходимо да се вземат под внимание 
данните за установена история на 
безопасна употреба в третите държави 
на произход. Данните за установена 
история на безопасна употреба на 
храната не трябва да включват видове 
употреба, различни от хранителната, 
или такива, които не са свързани с 
обичайното хранене. Ако държавите-
членки и/или Органът не са представили 
обосновани възражения относно 
безопасността на базата на научни 
доказателства, като например данни за 
неблагоприятни ефекти върху здравето, 
пускането на храната на пазара на 
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Общността следва да е позволено след 
уведомяване за това намерение.

Общността ще бъде позволено след 
уведомяване за това намерение, при 
условие, че не съществуват 
възражения от етична гледна точка.

Or. nl

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че държавите-членки и/или Органът могат да изказват 
мнението си по този въпрос. Дори ако даден продукт е безопасен, е възможно да 
съществуват възражения от етична гледна точка.

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(24) Ще се търси мнението на 
Европейската група по етика в науката и 
новите технологии, създадена с Решение 
на Комисията от 16 декември 1997 г., 
когато е уместно, с оглед на получаване 
на съвети по етични въпроси във връзка 
с пускането на пазара на нови храни.
Ако е необходимо, може да се използва 
Евробарометър, за провеждане на 
анкета сред европейските граждани 
относно възприемането на нови храни 
от етична гледна точка.

Or. nl

Обосновка

Следва да се взема предвид, дали едно общество счита дадена нова храна за негодна за 
консумация по причини от етичен характер.
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Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. Настоящият регламент има за цел да 
положи основата за осигуряване на 
високо равнище на опазване на живота 
и здравето на човека, здравето и 
благосъстоянието на животните,
околната среда и интересите на 
потребителите, като същевременно се 
гарантира ефективното функциониране 
на вътрешния пазар.

Or. nl

Обосновка

Високото равнище на защита на здравето на човека, на околната среда, 
благосъстоянието на животните и интересите на потребителите има висш 
приоритет.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) храни, добити от клонирани 
животни и техните потомства. 
Преди датата за влизане в сила, 
упомената в член 20, Комисията 
публикува доклад, в който се извършва 
оценка на положението по 
отношение на клонираните 
жиивотни. Този доклад се предава на 
Европейския парламент и на Съвета, 
придружен, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение.

Or. nl
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Обосновка

Решението, дали да се пуснат на пазара храни от клонирани животни и техните 
потомства, не трябва да се оставя на процедурата по комитология, а да се взема 
съгласно специален регламент на Европейския парламент и на Съвета по процедурата 
за съвместно вземане на решение.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Обосновка

Европейският парламент трябва да запази правото си на преценка, за кои храни да се 
прилага или да не се прилага настоящият регламент.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Прилагат се и следните определения: 2. Прилагат се следните определения за 
храни, пуснати на пазара на 
Общността след 15 май 1997 г.

Or. nl

Обосновка

Изясняване и опростяване на предложението на Комисията.
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Изменение 19

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

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.;
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.

i) храна, включително един или повече 
микроорганизми, все още без 
установена история на безопасна 
употреба като храна в рамките на 
Общността;

Or. nl

Обосновка

Акцентът трябва да се постави върху безопасната употреба на храна, пусната на 
пазара след 15 май 1997 г.
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Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – буква а) –  точка 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.; както 
и

ii) храна от растителен или животински 
произход, когато за растението или 
животното се прилага нетрадиционна 
техника за отглеждане, с изключение на 
храни от клонирани животни и 
техните потомства;

Or. nl

Обосновка

Решението, дали да се пуснат на пазара храни от клонирани животни и техните 
потомства, не трябва да се оставя на процедурата по комитология, а да се взема 
съгласно специален регламент на Европейския парламент и на Съвета по процедурата 
за съвместно вземане на решение.

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – буква а) –  точка 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, 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. nl
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Обосновка

За да се счита за нова храна, е достатъчно нов производствен процес да оказва 
влияние на хранителната стойност, метаболизма или на съдържанието на нежелани 
вещества.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) „традиционна храна от трета 
държава“ означава нова храна с данни за 
установена история на безопасна 
употреба на храната в трета страна, 
което означава, че въпросната храна е 
била и продължава да бъде част от 
обичайното хранене от поне 50 години 
за голяма част от населението на 
страната;

Or. nl

Обосновка

Изясняване на определенията.

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) „данни за установена история на 
безопасна употреба“ означава, че 
безопасността на въпросната храна е 
потвърдена с данни за нейния състав, с
натрупания опит при трайна употреба 
и с продължаваща употреба в 
обичайното хранене на голяма част от 
населението.

Or. nl
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Обосновка

Изясняване на определенията.

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – точка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „клонирани животни“: животни, 
създадени чрез безполов, изкуствен 
метод на размножаване с цел 
създаване на генетично идентично 
или почти идентично копие на 
отделно животно;

Or. nl

Обосновка

Изясняване на определенията.

Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – точка в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) „потомства на клонирани 
животни“: животни, създадени чрез 
полово размножаване, като поне един 
родител е клонирано животно;

Or. nl

Обосновка

Изясняване на определенията.
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Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 3 – параграф 2 – точка в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) „произведен с помощта на 
нанотехнологията“: продукт, който 
съдържа, се състои от или е 
произведен с помощта на 
синтетични вещества, не по-големи 
от 100 nm дължина, широчина или 
дълбочина.

Or. nl

Обосновка

Изясняване на определенията.

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
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 бизнес 
оператори на храни, за да определи до 
каква степен една храна попада в обсега 
на настоящия регламент.

Or. nl

Обосновка

Изясняване и опростяване на предложението на Комисията. Трябва да е ясно какви 
отговорности получава Комисията с влизането в сила на настоящия регламент. 
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Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – параграф 2  алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаи, в които Комисията не 
разполага с информация относно 
използването за човешка консумация 
преди 15 май 1997 г., тя въвежда 
процедура най-късно шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. nl

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 5 – параграф 1

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.

1. 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.

Or. nl

Обосновка

Предоставянето на информация на потребители, производители и други 
заинтересовани лица представлява приоритет.
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Изменение 30

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В списъка на Общността не се 
вписват храни от клонирани 
животни или техните потомства.

Or. nl

Обосновка

Решението, дали да се пуснат на пазара храни от клонирани животни и техните 
потомства, не трябва да се оставя на процедурата по комитология, а да се взема 
съгласно специален регламент на Европейския парламент и на Съвета по процедурата 
за съвместно вземане на решение.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Обосновка

Здравето на животните тук също е от значение.

Adlib Express Watermark



PR\730938BG.doc 25/38 PE409.414v01-00

BG

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) становището на Европейската 
агенция за околна среда по въпроса, до
каква степен производственият 
процес и нормалната консумация се 
отразяват неблагоприятно на 
околната среда, се взема предвид при 
оценката;

Or. nl

Обосновка

Важно е при условията за включване в списъка на Общността да се вземат предвид и 
екологични аспекти.

Изменение 33

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 6 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) становището на Европейската 
група за етика в науката и новите 
технологии по въпроса, до каква 
степен съществуват възражения от 
етична гледна точка, се взема предвид 
при оценката.

Or. nl

Обосновка

Важно е при условията за включване в списъка на Общността да се вземат предвид и 
етични аспекти.
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Изменение 34

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Списъкът на Общността се 
актуализира в съответствие с 
процедурата, определена в настоящия 
Регламент.

Or. nl

Обосновка

Тъй като все още не е взето демократично решение за единна процедура на 
разрешаване, не е ясно, дали тази процедура в крайна сметка е най-подходящата за 
нови храни. 

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Обосновка

Тъй като член 12 на предложението на Комисията е променен, член 7, параграф 3 на 
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Комисията трябва да се заличи.

Изменение 36

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди изтичането на периода, 
посочен в член 12, списъкът на 
Общността се актуализира, за да 
изменят несъществени елементи от 
този регламент, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
упомената в член 14, параграф 3, 
установена в Регламент ЕО № [обща 
процедура], така че, при условие, че 
разрешената храна отговаря на 
условието, установено в регламента, 
специфичните данни, посочени в 
параграф 3, алинея втора от този 
член, да не се включват.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Тъй като член 12 на предложението на Комисията е променен, член 7, параграф 4 на 
Комисията трябва да се заличи.

Изменение 37

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 a
Процедура за разрешаване

1. Заявителят предоставя на 
Комисията следните данни:
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а) името и адреса на заявителя; 
б) наименованието и спецификацията 
на храната, включително използвания 
производствен процес;
в) данни за физичните и химичните 
качества на новата храна или на 
хранителната съставка; 
г) данни за примесите при нормално 
приготвяне; 
д) спецификация на идентичността и 
чистотата на новата хранителна 
съставка; 
е) подробно описание на 
производствения метод и начина на 
производство; 
ж) копие на извършените 
изследвания, включително на 
проверените от независими експерти, 
ако има такива, както и всички други 
документи, с помощта на които 
може да се докаже, че храната 
отговаря на критериите, посочени в 
член 6;
з) анализ, подкрепен с подходяща 
информация и документация, от 
който се вижда, че 
характеристиките на храната не се 
различават от тези на съответната 
обикновена  храна  по отношение на 
приетите ограничения за естествени 
разновидности на тези 
характеристики.
и) където е целесъобразно, условията 
за пускане на пазара на храната или 
на храни, произведени от нея, 
включително специфичните условия 
за употреба и ползване;
й) където е целесъобразно, 
предложение за наблюдение след 
пускането на пазара на употребата 
на храната за човешка консумация;
к) резюме на документацията в 
стандартен формуляр.
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2. Комисията предава заявлението на 
Органа в рамките на 14 дена след 
получаването му. Органът предава 
становището си на Комисията в 
рамките на девет месеца след 
получаване на заявлението. 
3. Комисията незабавно решава, дали 
дадена храна се включва в списъка на 
Общността. Процедурата за 
актуализиране на списъка на 
Общността се определя съгласно 
процедурата, посочена в член 14, 
параграф 2.

Or. nl

Обосновка

Тъй като все още не е взето демократично решение за единна процедура на 
разрешаване, не е ясно, дали тази процедура в крайна сметка е най-подходящата за 
нови храни.  Предложената процедура е свързана тясно с процедурата, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 
2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи, която беше изготвена 
старателно с оглед на защитата на потребителите и на околната среда, както и 
най-новата специфична процедура за нови храни.

Изменение 38

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 и се прилагат 
членове от 5 до 7.

Or. nl
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Обосновка

Този член се променя в съответствие с член 7а.

Изменение 39

Предложение за регламент – акт за изменение
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.

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. 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. nl

Обосновка

Малки и средни предприятия трябва да получават помощ и подкрепа от страна на 
Комсията при изготвянето и подаването на заявления съгласно настоящия 
регламент.

Изменение 40

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценяването на безопасността на 
нови храни Органът:

При оценяването на безопасността на 
нови храни Органът:

а) сравнява, когато е уместно, дали 
храната е толкова безопасна, колкото 

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

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

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

б) взема под внимание:

i) за традиционни храни от трета 
държава данните за установена история 
на безопасна употреба на храната;
ii) състава на новата храна, особено 
съдържанието на анти-нутриенти и 
естествени токсини;
iii) начина на приготвяне и 
спецификации на нова хранителна 
съставка;
iv) потенциалното алергизиращо 
действие на новата храна;
v) метаболизъм/токсикокинетични 
изследвания на новата хранителна 
съставка;
vi) изследвания на токсичността на 
новата хранителна съставка при 
животни; 
vii) изследвания на поносимостта на 
хората към новата хранителна 
съставка.

Or. xm

Обосновка

При оценката на безопасността на нови храни Органът трябва да вземе предвид и 
аспекти като състав, аалергизиращо действие и токсичност на новите храни.
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Изменение 41

Предложение за регламент – акт за изменение
Чбев 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на данните Поверителни данни

Or. nl

Изменение 42

Предложение за регламент – акт за изменение
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, данни 
за производството може да се 
третират като поверителни. В 
такива случаи се дава обосновка, 
която да може да бъде проверена. 

2. След консултация със заявителя, 
Комисията определя кои данни да се 
разглеждат като поверителни.
3. След получаване на становището 
на Органа, Комисията публикува 
следните данни:
а) името и адреса на заявителя;
б) описание, позволяващо 
идентификацията на храната или 
хранителната съставка;
в) предназначение на храната или 
хранителната съставка;

Adlib Express Watermark



PR\730938BG.doc 33/38 PE409.414v01-00

BG

г) резюме на документацията, с 
изключение на частите, съдържащи 
поверителна информация;
д) дата на получаване на цялостното 
заявление.

Or. nl

Обосновка

В настоящия регламент трябва да бъдат включени мерки, които понастоящем 
представляват съставна част на Регламент (ЕО) № 1852/2001, който става 
невалиден с влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение 43

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменения на Регламент (ЕО) № 
[обща процедура]

заличава се

Регламент (ЕО) № [обща процедура] 
се изменя, както следва:
(1) Заглавието се заменя със 
следното:
„Регламент (ЕО) № XXX/XXXX на 
Европейския парламент и на Съвета 
от [дата] за установяване на обща 
процедура за разрешаване на 
хранителни добавки, хранителни 
ензими, ароматизанти за храни и 
нови храни“.
(2) В член 1, параграф 1, алинея първа, 
се заменя със следното: „1. 
Настоящият Регламент установява 
обща процедура за оценка и 
разрешаване (по-долу наричана „обща 
процедура“) на хранителни добавки, 
хранителни ензими, ароматизанти за 
храни и източници на ароматизанти 
за храни, използвани или 
предназначени за употреба в или върху 
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хранителни продукти и нови храни 
(наричани по-долу „вещества или 
продукти“), която допринася за 
свободното движение на храни в 
рамките на Общността и за високо 
равнище на опазване на човешкото 
здраве и защита на интересите на 
потребителите.“
(3) В член 1 параграф 2 се заменя със 
следното: „2.
Общата процедура определя 
процедурните действия за 
актуализиране на списъците на 
вещества и продукти, пускането на 
пазара на които е разрешено в 
Общността в съответствие с 
Регламент (ЕО) № ААА/2007, 
Регламент (ЕО) № БББ/2007, 
Регламент (ЕО) № ВВВ/2007, 
Регламент (ЕО) № ГГГ/ГГГГ (по-долу 
наричани „секторни закони за 
храните“).“
(4) В член 1, параграф 3, член 2, 
параграфи 1 и 2, член 9, параграф 2, 
член 12, параграф 1 и член 13 думата 
„вещество“ или „вещества“ се заменя 
с „вещество или продукт“ или 
„вещества или продукти“. 
(5) Заглавието на член 2 се заменя със 
следното:
„Списък на Общността на вещества 
или продукти“
(6) В член 4 се добавя следният 
параграф 3: „3.
Може да се изготви единствено 
заявление, свързано с вещество или 
продукт, за актуализиране на 
различните списъци на Общността, 
регулирани съгласно различни 
секторни закони за храните, 
доколкото заявлението отговаря на 
изискванията на всеки от 
секторните закони за храните.“
(7) В началото на член 6, параграф 1, 
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се добавя следното изречение:
„В случай на научни основания за 
загриженост относно безопасността, 
се определя допълнителна 
информация във връзка с оценката на 
риска и се изисква от заявителя“.

Or. nl

Обосновка

Член 19 на предложението на Комисията се заличава в съответствие с член 7а.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на предложението на Комисията е да измени Регламент (ЕО) № 258/97 относно 
нови храни с оглед опростяване и централизиране на процедурите за разрешаване на 
нови храни и за пускането им на пазара. Ето защо беше взето решение, че е необходим 
нов регламент. Докладчикът счита, че когато се взема решение за приемане на 
регламент, трябва да е много ясно каква е неговата цел.

По мнението на докладчика, целите на новия регламент за нови храни са постигането 
на високо равнище на безопасност на храните, защита на потребителите, защита на 
околната среда и на здравето на животните, като през цялото време трябва да се 
съблюдава принципът за предохранителните мерки, предвиден 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 храните1. Всички други цели имат второстепенно 
значение.

Също така новите храни не бива да излагат на опасност или да заблуждават 
потребителите. Там, където новите храни трябва да заместят друга храна, новите храни 
не бива да бъдат по-неблагоприятни за потребителя по отношение на хранителните им 
качества.

Предложението на Комисията има за цел да изясни определението на нови храни и на 
другите определения в тази връзка. Докладчикът подкрепя тази цел, но счита, че 
Комисията от небрежност не е успяла да я постигне. В предложението на Комисията 
липсват ясни определения и по тази причина докладчикът изяснява съществуващите 
определения и добавя нови, където е необходимо. Към тях спадат например 
определението на храни от клонирани животни и определението на храни, произведени 
с помощта на нанотехнологията.

Докладчикът счита, че е много важно храните, получени от клонирани животни, да 
бъдат изключени от обсега на регламента за нови храни. Тъй като все още не е 
постигнато демократично споразумение относно въпроса, доколко тези храни са 
желателни, преди всичко от гледна точка на здравето и благосъстоянието на животните, 
решението дали храни, получени от клонирани животни и техните потомства, да бъдат 
пуснати на пазара или не, не може да бъде оставено на процедурата по комитология. То 
трябва да бъде взето с помощта на специален регламент на Европейския парламент и на 
Съвета по процедурата за съвместно вземане на решение. Освен това трябва да се взема 
предвид, дали едно общество счита дадена нова храна за негодна за консумация по 
причини от етичен характер.

Всички заявления за разрешаване на нови храни се подават до Комисията и трябва да 
изпълняват критериите, установени в настоящия регламент; те ще бъдат препратени за 

                                               
1 OВ L 31, 01.02.2002, стр. 1-24.
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разглеждане на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), който ще 
извърши оценка на безопасността. При тази оценка трябва също така да се държи 
сметка на етичните и екологични аспекти. Следователно при оценката на безопасността 
трябва да се вземат предвид становищата на Европейската група за етика в науката и 
новите технологии и Европейската агенция за околна среда. Понастоящем Комисията 
обещава на потребителите и гражданите, че ще носи отговорност за аспектите, 
свързани с околната среда и хуманното отношение към животните, наред с другото с 
оглед на проблемите, свързани с изменението на климата и хуманното отношение към 
животните, и поради това европейската политика трябва да бъде всеобхватна и солидна 
във всички области на законодателството и следователно в регламента за нови храни.

Предложението на Комисията цели да направи процедурата на разрешаване по-
ефективна и по-прозрачна и да се прилага по-добре. Това ще допринесе за по-добро 
прилагане на регламента и ще предостави на потребителите повече права и повече 
възможности, тъй като ще имат на разположение повече информация. И тук Комисията 
надминава себе си, като застъпва становището, че регламентът за нови храни следва да 
се регулира, наред с другото, от регламента за установяване на обща процедура за 
разрешаване на хранителни добавки, хранителни ензими и ароматизанти за храни. 
Европейският парламент и Съвета все още не са взели демократично решение за единна 
процедура на разрешаване. По тази причина докладчикът решава да предложи 
процедура на разрешаване, основаваща се на процедурата, предвидена в Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. 
относно генетично модифицираните храни и фуражи1, която беше изготвена старателно 
с оглед на защитата на потребителите и на околната среда, както и най-новата 
специфична процедура за нови храни.

За традиционни храни от трети страни Комисията предлага по-опростена процедура на 
разрешаване, при която безопасността ще се оценява въз основа на данните за 
установена история на безопасна употреба в страната на произход. От голямо значение 
е по отношение на тези традиционни храни от трети държави да бъде установено точно 
какъв период на безопасна употреба е достатъчно дълъг, за да се гарантира 
безопасността на продукта и докладчикът предлага период от 50 години вместо 
предложеното от Комисията понятие „едно поколение“, което е трудно определимо.

Предложението на Комисията има за цел постигането на определено равнище на 
защита на данните за време от пет години за заявления съгласно настоящия регламент. 
Това предизвиква учудване у докладчика, тъй като по време на обсъждането на  
единната процедура на разрешаване Комисията използваше напълно различни 
аргументи. Комисията твърдеше, че система за защита на данните би довела до 
увеличаване на нормативните актове и би направила контролните системи и 
административните процедури по-комплексни. Освен това една система за защита на 
данните би представлявала пречка за свободното движение на стоки, които са 
безопасни  и отговарят на критериите на съответното законодателство, което 
противоречи на целите на мярка, приета съгласно член 95 от Договора за ЕО. 

Тази непоследователносст в законодателните предложения на Комисията е твърде 
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незадоволителна. По тази причина докладчикът предлага да се запази системата на 
поверителност на производствените данни, предвидена в 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 предоставена 
информация съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на 
Съвета1.

Комисията предвижда от държавите-членки да се изисква да налагат санкции за 
нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент за нови храни. Докладчикът 
подчертава настоятелно, че наказателното право попада винаги в компетенциите на 
държавите-членки. Много е желателно държавите-членки да могат да решават 
свободно дали санкцията трябва да бъде наложена съгласно наказателното право или 
може да бъде от административен или друг характер.  Докато държавата-членка 
предприема подходящи мерки срещу нарушения на регламента за нови храни, тя 
изпълнява задълженията си съгласно общностното право.

Докладчикът подкрепя всички мерки за облекчаване на административните тежести и 
за подобряване на прозрачността и ефективността. Те обаче в никакъв случай не бива 
да бъдат за сметка на основната цел на регламента за нови храни, а именно 
безопасността на храните и защитата на потребителите.

                                               
1 OВ L 253, 21.09.2001 г., стр. 17-18.
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