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ДИРЕКТИВА 2006/.../ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от г.

за определяне на правила относно номиналните количества за предварително 

опаковани продукти,

за отмяна на Директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета

и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 

от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет1,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора2,

като имат предвид че:

  
1 ОВ С 255, 14.10.2005 г., стр. 36.
2 Становище на Европейския парламент от 2 февруари 2006 г. (още непубликувано в 

Официален вестник), Обща позиция на Съвета от ... (още непубликувана в Официален 
вестник) и Позиция на Европейския парламент от ...
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(1) Директива 75/106/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. относно сближаване 

законодателствата на държавите-членки за предварително опаковане по обем на някои 

предварително опаковани течности1 и Директива 80/232/ЕИО на Съвета от 15 януари 

1980 г. относно сближаване законодателствата на държавите-членки относно обхвата 

на номиналните количества и номинални вместимости, разрешени за някои опаковки 

продукти2, определят номинални количества за определен брой предварително 

опаковани течни и нетечни продукти с цел да се гарантира свободното движение на 

продукти в съответствие с изискванията на тези директиви. За повечето продукти 

националните номинални количества е разрешено да съществуват паралелно с 

номиналните количества на Общността. За някои продукти обаче са определени 

номинални количества на Общността, които изключват всякакви национални 

номинални количества.

(2) Промените в предпочитанията на потребителите и нововъведенията в областта на 

предварителното опаковане и търговията на дребно на ниво Общност и на национално 

ниво породиха необходимостта да се направи оценка дали съществуващото 

законодателство е все още целесъобразно.

(3) Съдът на Европейската общност постанови в свое решение от 12 октомври 2000 г. по 

дело С-3/99 фабрика за ябълково вино Рувет3, че не се допуска държавите-членки да 

забраняват предлагането на пазара на готова опаковка с номинален обем, който не е 

включен в обхвата на Общността, но която е законно произведена и се предлага на 

пазара на друга държава-членка, освен ако такава забрана е предназначена да отговори 

на първостепенно изискване за защита на потребителите, прилага се без разграничение 

между национални и вносни продукти, необходима е за да се отговори на въпросното 

изискване и е съразмерна с преследваната цел, и тази цел не може да бъде постигната с 

мерки, които по-малко ограничават търговията в рамките на Общността.

  
1 OВ L 42, 15.2.1975 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване 

от 2003 година.
2 OВ L 51, 25.2.1980 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 87/356/ЕИО 

(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 48).
3 Сборник от 2000 г., стр. l - 8749.
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(4) Защитата на потребителите е улеснена от директиви, които са приети след Директиви 

75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО, по-специално Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно защита на потребителите при обозначаване 

цените на продуктите, предлагани на потребителите1.

(5) Една оценка на въздействието, включваща и широка консултация с всички 

заинтересовани участници, показа, че в много сектори свободните номинални 

количества увеличават свободата на производителите да предлагат стоки, отговарящи 

на вкуса на потребителите и засилват конкуренцията по отношение на качеството и 

цената на вътрешния пазар. В други сектори обаче е по-целесъобразно, в интерес на 

потребителите и бизнеса, засега да се запазят задължителните номинални количества.

(6) Прилагането на настоящата директива следва да бъде придружено с повече 

информация за потребителите и производството, за да се спомогне за разбирането на 

ценообразуването за единица мярка..

(7) Следователно, номиналните количества следва като цяло да не подлежат на регулиране 

на ниво Общност или на национално ниво и следва да е възможно да се пуснат на 

пазара предварително опаковани стоки във всякакви номинални количества. 

(8) Все пак в някои сектори такава липса на регулиране би могла да доведе до 

несъразмерно високи допълнителни разходи, особено за малките и средни предприятия.

Следователно, за тези сектори съществуващото законодателство на Общността следва 

да бъде адаптирано в светлината на опита, по-специално за гарантиране, че 

номиналните количества на Общността са точно определени, поне за най-продаваните

продукти.

  
1 OВ L 80, 18.3.1998 г., стр. 27.
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(9) Тъй като поддържането на задължителни номинални количества следва да бъде 

считано за изключение, то периодично следва да бъде повторно оценявано в светлината 

на опита, и за да се отговори на нуждите на потребителите и производителите. За тези 

сектори, съществуващото законодателство на Общността следва да се адаптира, по-

специално да се ограничат определените номинални количества на Общността само до 

тези, които са най-продавани на потребителите.

(10) С цел да се стимулира прозрачността, всички номинални количества за предварително 

опаковани продукти следва да бъдат определени в един законодателен текст, и 

следователно Директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО следва да бъдат отменени.

(11) С цел да се повиши защитата на потребителите, по-специално на уязвимите 

потребители, като хората с увреждания и възрастните хора, следва да бъде обърнато 

специално внимание на обозначенията на теглото и обема при етикетиране на 

продуктите за потребителите да бъдат по-лесно четими и видими върху готовите 

опаковки при нормални условия на представяне.

(12) За някои течни продукти Директива 75/106/ЕИО определя метрологични изисквания, 

идентични с тези, определени в Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. 

за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно предварителното 

опаковане по тегло или по обем на някои продукти в готови опаковки1. Поради това 

следва Директива 76/211/ЕИО да бъде изменена и да включи в своя обхват продуктите, 

обхванати понастоящем с Директива 75/106/ЕИО.

(13) В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество2, държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес 

на Общността свои собствени таблици, които показват, доколкото е възможно, 

съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да 

ги оповестят.

  
1 OВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 78/891/ЕИО на 

Комисията (ОВ L 311, 4.11.1978 г., стр. 21).
2 ОВ С 321, 31.12.2003 г., стр.1.
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(14) Тъй като целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати от държавите-

членки в достатъчна степен и следователно, поради отмяна на обхвата на Общността и 

гарантирането на еднакви номинални количества, когато е необходимо, могат да бъдат 

по-добре постигнати на ниво Общност, Общността може да предприеме мерки в 

съответствие с принципа на субсидиарността, както е постановен в член 5 от Договора.

В съответствие с принципа на пропорционалността, както е постановен във въпросния 

член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Глава I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет и приложно поле

1. Настоящата директива определя правила за номиналните количества за продукти, 

поставени в готови опаковки. Тя се прилага за предварително опаковани продукти и 

готови опаковки, определени в член 2 от Директива 76/211/ЕИО.

2. Настоящата директива не се прилага за продуктите, изброени в Приложението, които се 

продават в безмитни магазини за консумация извън Европейския съюз.

Член 2

Свободно движение на стоки

1. Освен ако не е предвидено друго в членове 3 и 4, държавите-членки не могат да 

откажат, да забранят или да ограничат пускането на пазара на предварително опаковани 

продукти, на основания свързани с номиналните количества на готовата опаковка.
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2. Като спазват принципите, изложени в Договора, и по-специално свободното движение 

на стоки, държавите-членки, които понастоящем постановяват задължителни 

номинални количества за мляко, масло, сухи тестени изделия и кафе, могат да 

продължат да го правят до...... *..

Държавите-членки, които понастоящем постановяват задължителни номинални 

количества за бяла захар, могат да продължат да го правят до ....... **..

Глава II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 3

Пускане на пазара и свободно движение на някои продукти

Държавите-членки гарантират, че продуктите, изброени в точка 2 на Приложението и 

поставени в готови опаковки в рамките, посочени в точка 1 от Приложението, се пускат на 

пазара, само ако са предварително опаковани в номиналните количества, посочени в точка 1 

от Приложението.

Член 4

Аерозолни опаковки

1. Аерозолните опаковки указват номиналната обща вместимост на контейнера.

Указанието е такова, че не поражда объркване с номиналния обем на съдържанието.

2. Чрез дерогация от член 8, параграф 1, буква д) от Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 

20 май 1975 г., относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, 

свързани с аерозолни опаковки1, продаваните в аерозолни опаковки продукти не е 

необходимо да бъдат обозначени с номиналното тегло на своето съдържание.

  
* ОВ: Да се добави дата 60 месеца след датата на влизане в сила на настоящата 

директива.
** ОВ: Да се добави дата 72 месеца след датата на влизане в сила на настоящата 

директива.
1 OВ L 147, 09.6.1975 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) 

№ 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).
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Член 5

Групови опаковки и готови опаковки, съставени от индивидуални опаковки, които не са 

предвидени за продажба поотделно

1. По смисъла на член 3, когато две или повече индивидуални готови опаковки съставят 

групова опаковка, номиналните количества, изброени в точка 1 от Приложението, се 

прилагат за всяка една индивидуална опаковка.

2. Когато готовата опаковка се състои от две или повече индивидуални опаковки, които 

не са предназначени за продажба поотделно, номиналните количества, изброени в 

точка 1 от Приложението, се прилагат за готовата опаковка.

Глава III

Отмяна, изменения и заключителни разпоредби

Член 6

Отмяна

Директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО се отменят.

Член 7

Изменения

В член 1 на Директива 76/211/ЕИО, думите "с изключение на тези, посочени в Директива 

75/106/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. за сближаване на законодателствата на 

държавите-членки за предварително опаковани по обем на някои предварително опаковани 

течности, и" се заличават.
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Член 8

Транспониране

1. Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата 

директива, преди .............. г.*. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Държавите-членки прилагат тези мерки считано от ............. г.**..

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

настоящата директива или такова позоваване се извършва при официалното им 

публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от 

националното законодателство, които приемат в областта, обхваната от настоящата 

директива.

Член 9

Доклади, съобщения за дерогация и наблюдение

1. Комисията представя доклад за прилагането и ефекта на настоящата директива на 

Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет най-

късно до ..... ***, и на всеки десет години след това. Когато е необходимо, докладът се 

придружава от предложение за внасяне на изменение в настоящата директива.

2. Държавите-членки, упоменати в член 2, параграф 2, информират Комисията преди ...... 

за секторите, които подлежат на дерогация, упомената в този параграф, периода на тази 

дерогация, прилагания обхват от задължителни номинални количества и съответната 

рамка.

  
* ОВ: Да се добави дата 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата 

директива.
** ОВ: Да се добави дата 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата 

директива.
*** ОВ: Да се добави дата 8 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.



10
DG C I BG

3. Комисията наблюдава прилагането на член 2, параграф 2, на основата на собствените 

си констатации и на докладите от съответните държави-членки.

Член 10

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на нейното публикуване в 

Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 2, 6 и 7 се прилагат от ........г.*.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на

За Европейския парламент За Съвета:

Председател Председател

  
* ОВ: Да се добави дата 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата 

директива.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБХВАТ НА НОМИНАЛНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОТОВИ 

ОПАКОВКИ

1. ПРОДУКТИ, ПРОДАВАНИ НА ОБЕМ (количество в ml)

Тихи вина

В рамките от 100 ml до 1500 ml само следните 8 номинални 

количества:

ml: 100 — 187— 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

„Жълти“ 

вина

В рамките от 100 ml до 1500 ml само следното номинално 

количество:

ml: 620

Пенливи 

вина

В рамките от 125 ml до 1500 ml само следните 5 номинални 

количества:

ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1 500

Ликьорни 

вина

В рамките от 100 ml до 1500 ml само следните 7 номинални 

количества:

ml: 100— 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Ароматизи

рани вина

В рамките от 100 ml до 1500 ml само следните 7 номинални 

количества:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Спиртни 

напитки

В рамките от 100 ml до 2000 ml само следните 9 номинални 

количества:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 —

2 000 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Тихи вина Вина по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) от 
Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. 
относно общата организация на пазара на вината1 (Позиция 
в Обща митническа тарифа (ОМТ): CN code ex 2204).

„Жълти“ вина Вина по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) от 
Регламент (ЕО) № 1493/1999 (Позиция в ОМТ: CN code ex 
2204) с обозначението за произход: „Côtes du Jura“, 
„Arbois“, „L'Etoile“ и „Château-Chalon“ в бутилки по 
смисъла на Приложение І, точка 3 от Регламент (ЕО) № 
753/2002 на Комисията от 29 април 2002 г. за определяне на 
някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 
на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, 
представянето и защитата на продуктите от някои винарски 
сектори2.

Пенливи вина Вина по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) и 
Приложение І, точки 15, 16, 17 и 18 от Регламент (ЕО) № 
1493/1999 (Подпозиция в ОМТ: 2204 10)

Ликьорни вина Вина по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) и 
Приложение І, точка 14 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 
(Подпозиция в ОМТ: 2204 21 – 2204 29) 

Ароматизирани 
вина

Ароматизирани вина по смисъла на член 2, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 
1991 г. относно определяне на общи правила за 
определенията, описанието и представянето на 
ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена 
основа и ароматизирани коктейли от винени продукти 
3(Позиция в ОМТ: 2205)

Спиртни 
напитки

Спиртни напитки по смисъла на член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета от 29 май 1989 г. 
относно определяне на общи правила за определенията, 
описанието и представянето на спиртни напитки4 (Позиция 
в ОМТ: 2208)

  
1 OВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 

№ 2165/2005 (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 1).
2 OВ L 118, 04.5.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 

№ 1507/2006 (ОВ L 280, 12.10.2006 г., стр. 9).
3 OВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 

1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр.1).
4 OВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 

1882/2003.
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I. INTRODUCTION

On 2 December 2004, the Commission forwarded to the Council and to the European Parliament a 

proposal 1 for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down rules on 

nominal quantities for pre-packed products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 

80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC based on Article 95 of the Treaty.

1. The Economic and Social Committee adopted its opinion on 6 April 20052

2. The European Parliament’s first reading opinion was adopted on 2 February 20063.

3. The Commission adopted its amended proposal on 4 April 2006. 

4. On 26 April 2006 the Commission presented its amended proposal.4

5. On 25 September 2006, the Council (Competitiveness) reached a political agreement on a 

compromise text with a view to adopting its common position.

6. On 4 December 2006, the Council adopted its Common Position, pursuant to Article 251 of 

the EC Treaty.

  
1 OJ reference 
2 OJ reference 
3 OJ reference 
4 OJ reference
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II. OBJECTIVES

The proposed Directive aims to repeal Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, to abolish 

nominal quantities of pack sizes for most sectors, to maintain obligatory nominal quantities 

for a very limited number of sectors and to include them in a single legislative instrument. 

The main thrust of the proposed Directive is to deregulate, as a wide consultation of the 

stakeholders has shown that most arguments are in favour of liberalising nominal quantities.

III. COMMON POSITION

The common position adopted by the Council reflects partially the opinion of the European 

Parliament at first reading. Some of Parliament's amendments were already incorporated in 

the Commission's amended proposal. 

A number of Parliament’s amendments have been reflected either in full or in part in the

common position.

All modifications to the Commission's amended proposal introduced by the Council in its 

common position have been accepted by the Commission.

Neither the Council nor the Commission could, however, accept the European Parliament 

amendments to harmonise sizes in sectors where this is currently not the case, namely milk, 

butter, coffee, pasta, rice and brown sugar.
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Detailed analysis of the Common Position

The Council has accepted in full the amendments 1,2, 4, 5, 8, 10 to 12, 14 and in principle the 

amendments 3, 6, 7, 13, 16, though slightly reworded.

The Council does not consider that the sectors of milk, butter, coffee, pasta, rice and brown 

sugar, that currently do not have harmonised mandatory sizes, require  an EC range of 

nominal quantities.

The Council has introduced, in Article 2 (2),  a transitional period of five years after the entry 

into force of the Directive, during which time the currently existing national sizes can be 

maintained for domestic production of milk, butter, coffee, dried pasta and rice as well as a 

period of six years for white sugar.

IV. CONCLUSION

The Council considers that its common position is well in line with the original objectives of 

the proposed Directive.

________________________
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JOINT STATEMENT BY THE COMMISSION AND THE COUNCIL

According to the Treaty and the jurisprudence of the Court of Justice, Member States applying the 

phasing-out may not refuse, prohibit or restrict the placing on the market of products legally 

marketed in another Member State on grounds relating to the nominal quantities of the package.

JOINT STATEMENT BY THE COMMISSION AND THE COUNCIL

Member States that currently do not apply national sizes in the sectors to which the phase-out 

applies will not introduce new rules for nominal quantities of packages.
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STATEMENT BY BELGIUM

Belgium supported this proposal on its merits alone, without consideration of any other factors 

attributed to this Directive by the Commission.

STATEMENT BY FRANCE (supported by Italy)

France emphasises that the liberalisation of prepackaging formats has to find the right balance 

between the free movement of goods, consumer protection and maintaining production costs at 

levels that allow the SMEs concerned to remain competitive.

In this context, France confirms that it will make full use of the transitional periods laid down in 

Article 2(2) of the common position, whose purpose is to retain obligatory prepackaging formats for 

the products referred to therein: milk, butter, dried pasta, coffee and white sugar. These are essential 

goods for which consumers, and particularly the most vulnerable consumers, favour standard 

formats and for which labelling alone is not a sufficient guarantee of protection and correct 

information as to the quantities contained where formats are liberalised.

With that in mind, France emphasises that the Commission report referred to in Article 9(1) of the 

common position and the monitoring of the situation of Article 2(2) products which it will be 

obliged to perform in accordance with Article 9(3) will have to take fully into account the risks 

clearly identified during discussions in Council, which led to the addition of Recital (8), which 

notes that "However, in certain sectors such deregulation could result in disproportionately heavy 

extra costs, especially for small and medium sized enterprises. For those sectors, therefore, existing

Community legislation should be adapted in the light of experience, in particular to ensure that 

Community nominal quantities are fixed at least in the case of those products most sold to 

consumers".

France therefore invites the co-legislators to make full use of the second reading of this proposal for 

a Directive, in particular in order that the Commission report referred to in Article 9(1) leads to a 

genuine review clause for Article 2(2) products so that, if there is a risk of market disturbance or 
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destabilisation of consumer habits, and following a genuine consultation of Member States, 

operators and consumers' associations, the most widely consumed format may be retained for each 

of these products in the long term.
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2004/0248 (COD) 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

common position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council laying down rules on nominal quantities for 
pre-packed products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and 

amending Council Directive 76/211/EEC 

1. BACKGROUND 

Date of transmission of the proposal to the EP and the Council
(document COM(2004) 708 final – 2004/0248 (COD): 

25 October 2004 

Date of the opinion of the European Economic and Social 
Committee: 

6 April 2005 

Date of the opinion of the European Parliament, first reading: 2 February 2006 

Date of transmission of the amended proposal: 18 April 2006 

Date of political agreement (Competitiveness Council): 25 September 2006 

Date of adoption of the common position: 4 December 2006 

2. OBJECTIVE OF THE COMMISSION PROPOSAL 

Proposal abolishes regulation dating from the 70-ies fixing nominal quantities in which 
products can be sold. The proposal only maintains regulation for wine and spirits, currently 
already subject to mandatory nominal quantities. 

The proposal simplifies regulation on nominal quantities by integrating two directives into 
one directive. Similarly, it combines regulation on metrological control of pre-packed 
products, currently dealt with under two directives, in one single directive. Consequently, it 
repeals directives 75/106 and 80/232 and extends the scope of directive 76/211 to all 
prepacked products. 
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3. COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

3.1 Overall remarks on the common position 

The proposal has become a test case for the Commission’s strategy on Better Regulation for 
growth and jobs in the European Union and for the simplification of the regulatory 
environment.  

The Council supported for the Commission’s modified proposal on condition that for certain 
sectors Member States would be allowed to maintain currently existing national sizes for 
domestic production in some sectors for a transitional period. 

3.2 European Parliament amendments included in full, in part or in principle in the 
amended proposal and incorporated in full, in part or in principle in the 
common position  

The amendments by the European Parliament that were accepted by the Commission in its 
modified proposal have all been retaken in the common position. It concerns the amendments: 
1, 2, 8, 10, 11, 13, 14 and 16, which were accepted by the Commission in full and the 
amendments 3, 6, 7, 12 and 20 which were accepted in principle by the Commission and 
reworded.  

3.3 European Parliament amendments not included in the amended proposal and 
not incorporated in the common position 

The amendments by the European Parliament that were not accepted by the Commission in its 
modified proposal have neither been incorporated in the common position. It concerns the 
amendments 4, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 and 33, which 
were not accepted by the Commission because it would have led to extending mandatory 
nominal quantities to sectors which currently do not have such mandatory nominal quantities. 

3.4 Changes to the original proposal introduced by the Commission in the amended 
proposal and incorporated in the common position 

The common position also incorporates the changes to the original proposal introduced by the 
Commission in its amended proposal. It concerned the suppression of the mandatory nominal 
quantities in the sector of soluble coffee and white sugar, because many Member States 
currently allow products in all quantities in these sectors without this having market 
disruption as a consequence. 

3.5 Other modifications introduced by the Council common position compared with 
the amended proposal 

In the common position the following points have been introduced to the modified proposal, 
all of which pertain to the phasing out of national sizes in certain sectors. 

Add Article 2.2.: 

“While respecting the principles stated in the Treaty and, in particular, the free movement of 
goods, Member States which currently prescribe mandatory nominal quantities for milk, 
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butter, dried pasta and coffee may continue to do so until [60 months after the date of entry 
into force of this Directive]. 

Member States which currently prescribe mandatory nominal quantities for white sugar may 
continue to do so until [72 months after the date of entry into force of this Directive].” 

Add Article 9.2:  

“The Member States referred to in Article 2, paragraph 2 shall communicate to the 
Commission before [18 months after the date of entry into force of this Directive] the sectors 
subject to the derogation referred to in that paragraph, the period of such derogation, the range 
of mandatory nominal quantities applied and the interval concerned.” 

Add Article 9.3: 

“The Commission shall monitor the application of Article 2(2) based on its own findings and 
on reports from the Member States concerned”. 

4. CONCLUSION 

The Commission supports the common position, subject to the joint declarations mentioned in 
the following point. 

5. DECLARATIONS BY THE COMMISSION  

The Commission and the Council made two joint statements (annexed) which apply to the 
conditions of the phasing out of currently existing national sizes and the agreement by 
Member States not to introduce new national sizes. 
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ANNEX  

First joint statement by the Commission and the Council 

"According to the Treaty and the jurisprudence of the Court of Justice, Member States 
applying the phasing-out may not refuse, prohibit or restrict the placing on the market of 
products legally marketed in another Member State on grounds relating to the nominal 
quantities of the package." 

Second joint statement by the Commission and the Council 

"Member States, that currently do not apply national sizes in the sectors to which the phase-
out applies, will not introduce new rules for nominal quantities of packages." 


