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СТАНОВИЩЕ  
на  

Европейския икономически и социален комитет  
относно  

„Предложение за Директива 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) 246 final – 2014/0132 COD 
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На 22 май 2014 г. Съветът реши, в съответствие с член 114 от ДФЕС, да се консултира с 
Европейския икономически и социален комитет относно 
 

„Предложение за директива 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) 246 final – 2014/0132 COD. 

 
След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и тъй като 
вече е изложил позицията си по този въпрос в становище CES 404/2001 – 2000/0286 COD, 
прието на 28 март 2001 г.*, на 500-ата си пленарна сесия, проведена на 9 и 10 юли 2014 г. 
(заседание от 9 юли), Комитетът реши със 185 гласа „за“, 1 глас „против“ и 2 гласа 
„въздържал се“ да не изготвя ново становище, а да се позове на позицията, изразена в 
горепосочения документ. 
 
 
* Становище на ИСК NAT/099 относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета 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 храните“, OВ 2001/C 155, 29.5.2001 г., стр. 32-38. 

 
 
Брюксел, 9 юли 2014 г. 
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