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PR_COD_1amCom

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

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/EО, 2001/113/EО и 
2001/114/EО по отношение на пълномощията, които ще бъдат предоставени на 
Комисията
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0150),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 43, параграф 2, както и член 114, 
параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е 
внесла предложението (C7-0089/2012),

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

– като взе предвид мотивираното становище, внесено от австрийския Национален 
съвет съгласно Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, в което се посочва, че проектът на 
законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
23 май 2012 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

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 ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 143.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Въпреки че приложенията към 
директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 
2001/111/EО и 2001/114/ЕО съдържат
технически елементи, които може да се 
наложи да бъдат адаптирани или 
актуализирани, за да отчетат развитията 
в съответните международни стандарти,
тези директиви не предоставят на 
Комисията подходящи правомощия 
бързо да адаптира или актуализира
тези приложения, за да се отчетат 
развитията в международните 
стандарти. В допълнение, Директива 
1999/4/ЕО не предоставя на 
Комисията подходящи правомощия 
своевременно да адаптира или 
актуализира приложението към нея, 
за да се отчете техническият прогрес, 
въпреки че това приложение съдържа 
технически елементи, които също 
може да трябва да се адаптират или 
актуализират, за да се отчете 
техническият прогрес. Освен това, 
въпреки че съдържат технически 
елементи, които може да е 
необходимо да се адаптират или 
актуализират, за да се отчете 
техническият прогрес, раздел А и 
раздел Б, точка 1 от приложение I 
към Директива 2000/36/ЕО не са 
обхванати от правомощията на 
Комисията да адаптира някои 
разпоредби на това приложение към 
техническия прогрес. Поради това, за 
последователното прилагане на 
директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 
2001/111/EО, 2001/113/EО и 
2001/114/ЕО, на Комисията следва да 
бъдат предоставени също 
допълнителните правомощия за 

(3) Приложенията към директиви 
1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/EО и 
2001/114/ЕО съдържат елементи,
свързани с наименованията на 
продукти и/или търговските 
наименования, описанията, 
определенията и характеристиките 
на продукти, които може да се наложи 
да бъдат адаптирани или актуализирани, 
за да отчетат развитията в съответните 
международни стандарти или 
техническия прогрес. Когато тези 
разпоредби се отнасят до 
несъществени елементи, по-
конкретно раздели В и Г на
приложение І към Директива 
2000/36/ЕО, в част Б на 
приложението към Директива 
2001/111/ЕО и част Б на приложение 
ІІІ към Директива 2001/113/ЕО, е 
уместно да бъдат предоставени 
правомощия за приемане на 
делегирани актове на Комисията в 
съответствие с член 290 от Договора, 
с цел да се съгласуват тези приложения
със съответните развития в 
международните стандарти или да се 
отчете техническият прогрес.
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адаптиране или актуализиране на 
приложенията към директиви 
1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/EО и 
2001/114/ЕО, за да се отчете 
техническият прогрес и развитията в 
международните стандарти.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това, с цел допълване или 
изменение на някои несъществени 
елементи на директиви 1999/4/ЕО,
2000/36/ЕО, 2001/111/EО, 2001/113/EО и 
2001/114/ЕО, за да се отчете 
техническият прогрес и/или, когато е 
целесъобразно, развитията в 
международните стандарти, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора със 
следния обхват и съдържание: по 
отношение на Директива 1999/4/ЕО, да 
адаптира или актуализира 
техническите характеристики, 
свързани с описанията и 
определенията на продуктите в 
приложението, изразени обикновено в 
проценти; по отношение на 
Директива 2000/36/ЕО, да адаптира или 
актуализира техническите 
характеристики, свързани с 
търговските наименования и 
определения от раздел А на 
приложение 1, изразени обикновено в 
проценти и/или грамове, както и
раздели Б, В и Г на същото
приложение; по отношение на 
Директива 2001/111/ЕО, да адаптира 
или актуализира част A на 

(4) Поради това, с цел допълване или 
изменение на някои несъществени 
елементи на директиви 2000/36/ЕО, 
2001/111/EО, 2001/113/EО, за да се 
отчете техническият прогрес и/или, 
когато е целесъобразно, развитията в 
международните стандарти, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора със 
следния обхват и съдържание: по 
отношение на Директива 2000/36/ЕО, да 
адаптира или актуализира раздели В и Г 
на приложение І; по отношение на 
Директива 2001/111/ЕО, да адаптира 
или актуализира част Б на 
приложението; а по отношение на 
Директива 2001/113/ЕО, да адаптира 
или актуализира част Б на приложение
ІІІ; 
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приложението по отношение на 
техническите характеристики, 
свързани с наименованията и 
дефинициите на продуктите, както и 
част Б на приложението; по отношение 
на Директива 2001/113/ЕО, да адаптира 
или актуализира приложение I по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с 
наименованията и дефинициите на 
продуктите, изразени обикновено в 
грамове и/или проценти, както и 
приложение II и част Б на приложение
III; и по отношение на Директива 
2001/114/ЕО, да адаптира или 
актуализира приложение I по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с 
дефинициите и наименованията на 
продуктите, изразени обикновено в 
проценти, както и приложение II. 

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1
Директива 1999/4/ЕО
Членове 4 и 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 4 и 5 от Директива 1999/4/ЕО 
се заменят със следното: 

Членове 4 и 5 от Директива 1999/4/ЕО 
се заличават.

Or. en

Обосновка

В приложението се определят описания, определения и характеристики, поради което 
то засяга съществени елементи, които  не трябва да се делегират. Освен това, 
поради причините, изложени в съображение 6, членове 4 и 5 са изгубили своята 
актуалност.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2
Директива 2000/36/ЕО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя техническите 
характеристики, свързани с 
търговските наименования и 
определения от раздел А на 
приложение 1, както и раздели Б, В и 
Г на това приложение, за да се отчетат 
развитията в съответните международни 
стандарти, когато е целесъобразно, 
както и техническият прогрес.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя раздели В и Г на приложение І, 
за да се отчетат развитията в 
съответните международни стандарти, 
когато е целесъобразно, както и 
техническият прогрес.

Or. en

Обосновка

В части А и Б от приложение І се определят търговски наименования, определения и 
характеристики на продукти, поради което то засяга съществени елементи, които  
не трябва да се делегират. За разлика от това, части В и Г от приложение І се 
отнасят до изчисляването на процентните дялове на съставките и типа на захарта, 
посочен в директивата; тези елементи могат да бъдат разглеждани като 
несъществени елементи, които могат да бъдат изменяни чрез делегирани актове.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2
Директива 2000/36/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочено в член 5, 
се предоставя на Комисията за 
неограничен срок от време, считано от 
(…). (Службата за публикации трябва да 

2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочено в член 5, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от (…). (Службата 
за публикации трябва да попълни датата 
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попълни датата на влизане в сила на 
настоящия изменящ акт).

на влизане в сила на настоящия 
изменящ акт).

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния период. 
Делегирането на правомощия се 
подновява мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 5 от Директива 2000/36/ЕО. С цел да информира другите 
институции на ЕС относно приемането и резултатите от делегираните актове.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3
Директива 2001/111/ЕО
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 5, за да 
изменя част А на приложението по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с 
наименованията и дефинициите на 
продуктите, както и част Б на 
приложението, за да се отчетат 
развитията в съответните международни 
стандарти, когато е целесъобразно, 
както и техническият прогрес.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 5, за да 
изменя част Б на приложението, за да се 
отчетат развитията в съответните 
международни стандарти, когато е 
целесъобразно, както и техническият 
прогрес.

Or. en
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Обосновка

Част А от приложението съдържа наименования и определения на продукти, поради 
което то засяга съществени елементи, които не трябва да се делегират. За сметка 
на това част Б от приложението се отнася до начина за определяне на някои 
характеристики на захарите, което може да бъде разглеждано като несъществен 
технически елемент, подходящ за изменение посредством делегирани актове.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3
Директива 2001/111/ЕО
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок от 
време, считано от (…). (Службата за 
публикации трябва да попълни датата 
на влизане в сила на настоящия 
изменящ акт).

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, се предоставя 
на Комисията за срок от пет години, 
считано от (…). (Службата за 
публикации трябва да попълни датата 
на влизане в сила на настоящия 
изменящ акт).

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния период. 
Делегирането на правомощия се 
подновява мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 4 от Директива 2001/111/ЕО. С цел да информира другите 
институции на ЕС относно приемането и резултатите от делегираните актове.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4
Директива 2001/113/ЕО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя приложение I по отношение 
на техническите характеристики, 
свързани с наименованията и 
дефинициите на продуктите, както и 
приложение II и част Б на приложение 
III, за да се отчетат развитията в 
съответните международни стандарти, 
когато е целесъобразно, както и 
техническият прогрес.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя част Б на приложение III, за да 
се отчетат развитията в съответните 
международни стандарти, когато е 
целесъобразно, както и техническият 
прогрес.

Or. en

Обосновка

В приложение I се определят наименования на продукти и дефиниции а в приложение 
II се определят допълнителни съставки, които могат да се използват в продуктите;  
Следователно тези приложения засягат  съществени елементи, които не трябва да се 
делегират. Част Б от приложение III засяга обработката на суровини и изглежда 
подлежи на изменение чрез делегирани актове.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4
Директива 2001/113/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок от 
време, считано от (…). (Службата за 
публикации трябва да попълни датата 
на влизане в сила на настоящия 

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 5, се предоставя 
на Комисията за срок от пет години, 
считано от (…). (Службата за 
публикации трябва да попълни датата 
на влизане в сила на настоящия 
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изменящ акт). изменящ акт).

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния период. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 5 от Директива 2001/113/ЕО.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 5
Директива 2001/114/ЕО
Членове 5 и 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 5 и 6 от Директива 2001/114/ЕО 
се заменят със следното: 

Членове 5 и 6 от Директива 2001/114/ЕО 
се заличават.

Or. en

Обосновка

В приложението се определят дефиниции на продукти и наименования на продукти, 
поради което то засяга съществени елементи, които не трябва да се делегират. 
Освен това, поради причините, изложени в съображение 6, членове 5 и 6 са изгубили 
своята актуалност.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цел на предложението на Комисията – предложението цели да съгласува 
съществуващите правомощия на Комисията за изпълнение в следните директиви на 
Съвета:

 1999/4/ЕО от 22 февруари 1999 г.относно екстрактите от кафе и екстрактите от 
цикория,

 2000/36/ЕО от 23 юни 2000 г. относно какаовите и шоколадовите продукти, 
предназначени за консумация от човека,

 2001/111/ЕО от 20 декември 2001 г. относно някои захари, предназначени за 
консумация от човека,

 2001/113/ЕО от 20 декември 2001 г. относно плодови конфитюри, желета и 
мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от 
човека,

 2001/114/EО от 20 декември 2001 г. относно определени частично или напълно 
дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека

с разпоредбите на Договора от Лисабон по отношение на i) правомощията, делегирани 
на Комисията за приемане на незаконодателни актове от общ характер, които допълват 
или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт, както е 
предвидено в член 290, параграф 1 от Договора (делегирани актове), и ii) 
правомощията, предоставени на Комисията да приема еднакви условия за изпълнение 
на правно обвързващите актове на Съюза, както е предвидено в член 291, параграф 2 от 
Договора (актове за изпълнение).

В съответствие с предложението настоящите „директиви за закуските“ не дават 
подходящи правомощия на Комисията да адаптира или актуализира своевременно 
технически елементи на приложенията, за да отчете развитието на съответните 
международни стандарти или техническия прогрес. Поради това се предлага да се даде 
възможност на Комисията да приема делегирани актове по отношение на:

 Директива 1999/4/ЕО, за да адаптира или актуализира техническите 
характеристики, свързани с описанията и определенията на продуктите в 
приложението,

 Директива 2000/36/ЕО, за да адаптира или актуализира техническите 
характеристики, свързани с търговските наименования и определения от раздел 
А на приложение 1, изразени обикновено в проценти и/или грамове, както и 
раздели Б, В и Г на същото приложение,

 Директива 2001/111/ЕО, за да адаптира или актуализира част A на приложението 
по отношение на техническите характеристики, свързани с наименованията и 
определенията на продуктите, както и част Б на приложението,

 Директива 2001/113/ЕО, за да адаптира или актуализира приложение I по 
отношение на техническите характеристики, свързани с наименованията и 
определенията на продуктите, изразени обикновено в грамове и/или проценти, 
както и приложение II и част Б на приложение III,
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 Директива 2001/114/ЕО, за да адаптира или актуализира приложение I по 
отношение на техническите характеристики, свързани с определенията и 
наименованията на продуктите, изразени обикновено в проценти, както и 
приложение II.

Освен това се предлага да се отнемат правомощията на Комисията да привежда в 
съответствие онези разпоредби на „директивите за закуските“, които целят 
съгласуването им с основните принципи и изисквания на законодателството на ЕС в 
областта на храните. Предоставянето на такива правомощия понастоящем не е 
целесъобразно, тъй като разпоредбите на Съюза за хранителните продукти, определени 
с Регламент (ЕО) № 178/2002, се прилагат пряко към продуктите, обхванати от тези 
директиви.

Коментари и препоръки на докладчика - Докладчикът отбелязва, че настоящите 
текстове от „директивите за закуските“ предвиждат мерки по процедурата на комитети 
(в рамките на процедурата по регулиране с контрол за Директиви 1999/4/EО и 
2000/36/EО) или процедурата по регулиране с искане на мнение от ЕП (за Директиви 
2001/111, 113, 114/ЕО) с доста широко приложно поле. Директива 2007/61/EО относно 
изменение на Директива 2001/114/EО изглежда уместен акт за изменение, който 
позволява стандартизацията на съдържанието на протеини (при определени 
дехидратирани млека) и я привежда в съответствие с Codex Alimentarius (вж. също 
резолюцията на ЕП от 5 септември 2007 г., P6_TA(2007)0371).
Предлаганата нова формулировка изглежда по-точна и позволява на Комисията да 
изменя техническите характеристики, свързани с описанията и определенията на 
продуктите в приложението/приложенията. Все пак това изрично делегиране за 
изменение на характеристики, което ще повлияе на описанията, определенията или 
наименованията на продукти, които са основни елементи от директивите, надхвърля 
обхвата на приложното поле на делегираните актове съгласно член 290 от Договора, 
който ограничава делегацията до допълнения или изменения само на определени 
несъществени елементи от законодателния акт.
За да се включат по подходящ начин само несъществени елементи и да се избегне 
двусмислие относно това до каква степен Комисията може да приема делегирани 
актове, които ще засегнат основни елементи като определенията на продукти; 
Докладчикът предлага делегирането на правомощия да се сведе:

 В Директива 2000/36/EО до раздели В и Г от приложение I,

 В Директива 2001/111/EО до Част Б от приложението,

 В Директива 2001/113/EО до Част Б от приложение III,
и да се заличат тези разпоредби за делегирани актове, отнасящи се до технически 
елементи, които засягат описанията, определенията, наименованията или търговските 
наименования и характеристиките на продуктите. Докладчикът предлага също така 
делегирането да се ограничи до (подлежащ на подновяване) 5-годишен период и да се 
наблюдава делегирането на правомощия като от Комисията се изиска да докладва в 
тази връзка преди изтичането на всеки 5-годишен период.
По този начин докладчикът подчертава подхода, възприет при скорошното изменение 
на Директивата за соковете от плодове (вж. Директива 2012/12/ЕС), в който случай 
приложението, съдържащо наименованията на продуктите, тяхното определение и 
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характеристиките им, беше изключено от обхвата на делегирането. Ясно е, че такива 
основни елементи не трябва да се изменят посредством делегирани актове.

От друга страна, докладчикът се съгласява с предлаганото заличаване във връзка с 
правомощията на Комисията да привежда в съответствие настоящите директиви с 
общите разпоредби на ЕС, приложими за хранителните продукти, тъй като те са 
обхванати от съществуващото законодателство в областта на хранителните продукти.


