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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът:

- счита, че е от решаващо значение за гражданите на ЕС да се гарантира 
безопасността на храните на пазара и да продължават да се спазват високи стандарти за 
безопасност;

- подчертава значението на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), 
особено като доставчик на научни съвети на Комисията, Парламента и държавите 
членки;

- оценява положително предложението на Комисията за актуализиране на 
Регламента за общото законодателство в областта на храните (ОЗХ), особено що се 
отнася до изясняването на правилата за прозрачност за оценка на риска и до 
засилването на гаранциите за надеждност, обективност и независимост на 
проучванията, които ЕОБХ използва в своята оценка на риска;

- счита, че трябва да бъдат създадени условия, при които гражданите на ЕС да 
имат пълно доверие в агенциите и органите на Съюза, като ЕОБХ, и че това доверие 
може да бъде спечелено и поддържано само чрез прилагане на прозрачни и ясни 
правила и методологии;

- подчертава, че капацитетът на ЕОБХ трябва да се увеличава, за да се постигне 
висока степен на научна компетентност във всичките му сфери на дейност; 

- счита, че в редица контексти, включително в контекста на гореказаното, 
решенията трябва да се основават на най-добрите налични научни познания, и счита, че 
е важно да се увеличи капацитетът на ЕОБХ чрез наемане на учени, известни със 
своите групи от научни експерти;

- подчертава, че оценка на риска може да се извърши бързо само ако е налице 
всеобхватна и ефективна комуникационна стратегия по отношение на риска, в която 
участват всички страни през целия процес на оценка на риска, и се поддържа открит 
диалог;

- изразява загриженост, че в предложението на Комисията риболовът, по-
специално аквакултурата, е пренебрегнат, и изтъква, че рибните продукти са един от 
най-важните и най-здравословни източници на животински протеини, както и че ЕС е 
най-големият пазар за тези продукти и най-големият им потребител в света, и 
понастоящем Съюзът внася 68% от тях от трети държави;

- подчертава значението на рибните продукти като източник на храна, които са 
предмет на научното становище „Храна от океаните“, представено на Комисията от 
групата на високо равнище на механизма за научни становища през ноември 2017 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Не следва съзнателно да се 
освобождават в околната среда или 
да се пускат на пазара, както и в 
продукти, генетично модифицирани 
организми в нарушение на принципа 
на предпазните мерки и когато няма 
научни знания за последиците за 
всяка от засегнатите области 
(околна среда, здраве, биологично 
разнообразие и др.).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Опитът показва, че ролята на 
управителния съвет на Органа се 
съсредоточава върху 
административните и финансовите 
аспекти и не оказва въздействие върху 
независимостта на научната работа, 
осъществявана от Органа. В този смисъл 
е целесъобразно представители на 
всички държави членки да бъдат 
включени в управителния съвет на 
Органа, като същевременно се предвиди 
тези представители да имат опит по-
специално в оценката на риска.

(11) Опитът показва, че ролята на 
управителния съвет на Органа се 
съсредоточава върху 
административните и финансовите 
аспекти и не оказва въздействие върху 
независимостта на научната работа, 
осъществявана от Органа. В този смисъл 
е целесъобразно представители на 
всички държави членки, както и 
представители на гражданското 
общество и на промишлеността да 
бъдат включени в управителния съвет 
на Органа, като същевременно се 
предвиди тези представители да имат 
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опит по-специално в оценката на риска.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8a – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се насърчават съгласуваността 
и прозрачността при изготвянето на 
препоръки за управление на риска;

б) да се насърчават 
съгласуваността, прозрачността и 
яснотата при изготвянето на 
препоръки за управление на риска;

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1a - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) двама членове и техните
заместници, които се назначават от 
Комисията и представляват Комисията, 
с право на глас;

a) двама членове и двама
заместници, които се назначават от 
Комисията и представляват Комисията, 
с право на глас;

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) един член, назначен от 
Европейския парламент, с право на глас;

б) един член и един допълнителен 
член, назначени от Европейския 
парламент, с право на глас;

Изменение 6
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
член 25 – параграф 1а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) четирима членове с право на 
глас, представляващи гражданското 
общество и интересите във връзка с 
хранителната верига, а именно един 
член от организациите на 
потребителите, един — от екозащитни 
неправителствени организации, един —
от организациите на земеделските 
стопани и един — от браншовите 
организации. Тези членове се 
назначават от Съвета след консултации 
с Европейския парламент и въз основа 
на списък, изготвен от Комисията, който 
включва повече кандидати от броя на 
предвидените за заемане длъжности.
Изготвеният от Комисията списък се 
изпраща до Европейския парламент 
заедно със съответните документи. При 
първа възможност и в срок от три 
месеца от известяването Европейският 
парламент може да представи 
становището си за разглеждане от 
Съвета, който след това назначава тези 
членове.

в) шестима членове с право на 
глас, представляващи гражданското 
общество и интересите във връзка с 
хранителната верига, а именно един 
член от организациите на 
потребителите, един — от екозащитни 
неправителствени организации, един —
от организациите на земеделските 
стопани, един от организациите в 
областта на рибарството и 
аквакултурите, един от 
агрохимическата индустрия и един —
от хранителновкусовата 
промишленост. Тези членове се 
назначават от Съвета след консултации 
с Европейския парламент и въз основа 
на списък, изготвен от Комисията, който 
включва повече кандидати от броя на 
предвидените за заемане длъжности. 
Изготвеният от Комисията списък се 
изпраща до Европейския парламент 
заедно със съответните документи. При 
първа възможност и в срок от три 
месеца от известяването Европейският 
парламент може да представи 
становището си за разглеждане от 
Съвета, който след това назначава тези 
членове.

Обосновка

Интересите на производителите в областта на ГМО и продуктите за растителна 
защита, от една страна, и на производителите на хранителни продукти и добавки –
от друга страна, са различни. Също както на представителите на селското 
стопанство и рибарството/аквакултурите. Съветът следва да включва и 
представител на организациите в областта на рибарството и аквакултурите. 
Поради това в съвета следва да бъдат включени двама отделни представители на 
отрасъла.

Изменение 7
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
член 32д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Експертите на Комисията извършват 
проверки, включително одит, за да се 
постигне увереност, че съоръженията за 
изпитванията отговарят на съответните 
стандарти за извършване на тестове и 
изследвания, представени на Органа 
като част от заявлението за разрешение 
съгласно законодателството на Съюза в 
областта на храните. Тези проверки се 
организират в сътрудничество с 
компетентните органи на държавите 
членки.

Експертите на Хранителната и 
ветеринарна служба (FVO) на
Комисията извършват проверки, 
включително одит, за да се постигне 
увереност, че съоръженията за 
изпитванията, разположени в Съюза 
или в трети държави, отговарят на 
съответните стандарти за извършване на 
тестове и изследвания, представени на 
Органа като част от заявлението за 
разрешение съгласно законодателството 
на Съюза в областта на храните. Тези 
проверки се организират в 
сътрудничество с компетентните органи 
на държавите членки или на 
засегнатите трети държави.

Обосновка

Хранителната и ветеринарна служба осигурява ефикасни системи за контрол и 
оценява как се спазват стандартите на ЕС в ЕС и в трети държави, които изнасят 
за ЕС. В основни линии това се осъществява, като Хранителната и ветеринарна 
служба извършва инспекции в държавите членки и в трети държави, които изнасят 
за ЕС.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга параграф 1, 
оповестяването на имената и адресите 
на физически лица, участвали в 
изпитвания върху гръбначни животни 
или в получаването на токсикологична 
информация, се счита за съществено 

2. Без да се засяга параграф 1, 
оповестяването на имената и адресите 
на физически лица, участвали в 
изпитвания или в получаването на 
токсикологична информация, се счита за 
съществено нарушение на правото на 
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нарушение на правото на 
неприкосновеност на личния живот на 
тези физически лица и тази информация 
не се прави публично достояние, освен 
ако няма обществен интерес, който 
взема превес.

неприкосновеност на личния живот на 
тези физически лица и тази информация 
не се прави публично достояние, освен 
ако няма обществен интерес, който 
взема превес.
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