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PR_COD_1app 

 

 

Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на 

Директива 93/5/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1993 г. за подпомагане на 

Комисията и сътрудничество на държавите членки при научното проучване на 

въпроси, свързани с храните 

(COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 
 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2014)0246), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 

(C8-0005/2014), 

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 9 юли 

2014 г.1 

– като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 26 

ноември 2014 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 

294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от своя правилник, 

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

безопасност на храните (A8-0059/2014), 

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 

Комисията; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени 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, както и на националните парламенти. 

 

 

                                                 
1  Все още непубликувано в Официален вестник. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 

за отмяна на Директива 93/5/ЕИО на Съвета за подпомагане на Комисията и 

сътрудничество на държавите членки при научното проучване на въпроси, 

свързани с храните  

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 114  от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура2, 

                                                 
1 Становище от 9 юли 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник). 
2 Позиция на Европейския парламент от ... [(OВ ...)] [(все още непубликувана в Официален 

вестник)] и решение на Съвета от ... . 



 

RR\1043290BG.doc 7/11 PE537.377v01-00 

 BG 

като има предвид, че: 

(1) В рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT) Комисията има ангажимент да подсигури проста, ясна, стабилна и 

предвидима регулаторна рамка за предприятията, работниците и гражданите. 

(2) Директива 93/5/ЕИО1 на Съвета има за цел да гарантира доброто функциониране 

на Научния комитет по храните чрез насърчаване на научната подкрепа за него 

от страна на държавите членки и чрез организиране на сътрудничество със 

съответните национални органи по научни въпроси във връзка с безопасността 

на храните. 

(3) Съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета2 

задачите на Научния комитет по храните, посочени в Директива 93/5/ЕИО, бяха 

прехвърлени на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и 

понастоящем тези задачи са предвидени в Регламент (ЕО) № 178/2002. 

(4) Решение № 97/579/ЕО3 на Комисията, с което бе създаден Научния комитет по 

храните, бе отменено с Решение № 2004/210/ЕО на Комисията4. 

(5) Съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 ЕОБХ също така пое функцията на 

компетентен орган за насърчаване на научното сътрудничество с държавите 

членки и съответните национални органи, които работят в областите, включени 

в обхвата на дейността на ЕОБХ. Член 22 от Регламент (ЕО) № 178/2002 

предвижда по-специално, че ЕОБХ трябва да работи в тясно сътрудничество с 

компетентните органи на държавите членки и че държавите членки трябва да си 

сътрудничат с ЕОБХ, за да се гарантира изпълнението на неговите функции. 

                                                 
1 Директива 93/5/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1993 г. за подпомагане на Комисията и 

сътрудничество на държавите членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните (ОВ L 52, 

4.3.1993 г., стр. 18). 
2 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за 

определяне на общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните, за 

създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно 

безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1). 
3 Решение 97/579/ЕО на Комисията от 23 юли 1997 г. относно създаване на научни комитети в 

областта на здравето на потребителите и безопасността на храните (ОВ L 237, 28.8.1997 г., стр. 18). 
4 Решение 2004/210/ЕО на Комисията от 3 март 2004 г. относно създаване на научни комитети в 

областта на потребителската безопасност, общественото здраве и околната среда (ОВ L 66, 4.3.2004 г., 

стр. 45). 
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(6) Следователно Директива 93/5/ЕИО вече не е актуална и следва да бъде 

отменена, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 
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Член 1 

Директива 93/5/ЕИО се отменя. 

Член 2 

1. Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и 

административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива не по-

късно от .... Те незабавно информират Комисията за това.  

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на 

настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. 

Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки. 

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните мерки от 

националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с 

настоящата директива. 

                                                 
  OВ: моля въведете дата: последния ден на дванадесетия месец след публикуването на 

настоящата директива в Официален вестник на Европейския съюз. 
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Член 3 

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Член 4 

Адресати на настоящата директива са държавите членки. 

Съставено в … на 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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