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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 регламент на Съвета относно установяване на 
максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и 
фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване
(COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0943),

– като взе предвид членове 31 и 32 от Договора за Европейския съюз, съгласно 
които Съветът се е консултирал с него (С7-0045/2014),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (А8-0176/2015),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от 
Договора за Евратом;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
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Регламент на Съвета за установяване на 
максимално допустимите нива на 
радиоактивно замърсяване на храните и 
фуражите след ядрена авария или друг 
случай на радиологично замърсяване

Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за установяване на 
максимално допустимите нива на 
радиоактивно замърсяване на храните и 
фуражите след ядрена авария или друг 
случай на радиологично замърсяване

(Това изменение се прилага за целия 
текст)

Изменение 2

Предложение за регламент
Позоваване 1

Предложение за регламент Изменение

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално членове 31 и 
32 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 168, 
параграф 4, буква б) и член 114 от него,

Изменение 3

Предложение за регламент
Позоваване 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид становището на 
Европейския парламент14,

в съответствие с обикновената 
законодателна процедура,

____________________
14 ОВ C …, …, стр. ….

(Това изменение е свързано с изменение 2.)

Обосновка

Изменението е в съответствие с измененото правно основание.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В директива на 
Съвета 96/29/Евратом16 се определят 
основните норми на безопасност за 
защита на здравето на работниците и 
населението срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращото 
лъчение.

(1) В Директива 2013/59/Евратом на 
Съвета16 се определят основни норми 
на безопасност за защита срещу 
опасностите, произтичащи от излагане 
на йонизиращо лъчение.

__________________ __________________
16Директива 96/29/Евратом на Съвета 
от 13 май 1996 г. относно 
постановяване на основните норми на 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение (ОВ L 159, 
29.6.1996 г., стр. 1).

16 Директива 2013/59/Евратом на 
Съвета от 5 декември 2013 година за 
определяне на основни норми на 
безопасност за защита срещу 
опасностите, произтичащи от излагане 
на йонизиращо лъчение, и за отмяна 
на директиви 89/618/Евратом, 
90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 
97/43/Евратом и 2003/122/Евратом 
(OB L 13, 17.1.2014 г., стр. 1).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Съгласно член 168 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) следва да се осигури 
високо равнище на закрила на 
човешкото здраве при 
разработването и изпълнението на 
всички политики и дейности на 
Съюза.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) След аварията в Чернобилската 
атомна централа на 26 април 1986 г. в 
атмосферата бяха освободени 
значителни количества радиоактивни 
материали, които замърсиха храните и 
фуражите в няколко европейски страни 
до значителни от здравна гледна точка 
нива. Бяха приети мерки, за да се 
гарантира, че вносът в Съюза на някои 
селскостопански продукти се извършва 
само в съответствие с общите 
договорености, гарантиращи здравето 
на населението при спазване на единния 
характер на пазара и избягване на 
нарушенията в търговията.

(2) След аварията в Чернобилската 
атомна централа на 26 април 1986 г. в 
атмосферата бяха освободени 
значителни количества радиоактивни 
материали, които замърсиха храните и 
фуражите в няколко европейски страни 
до значителни от здравна гледна точка 
нива, като причиниха 
животозастрашаващи болести и 
здравословни състояния. Днес 
продължава да е налице висока степен 
на радиоактивно замърсяване. Тъй 
като освободените радиоактивни 
вещества замърсиха въздуха, водата, 
почвата и растителността, бяха 
приети мерки, за да се гарантира, че 
вносът на някои селскостопански 
продукти в Съюза се извършва само в 
съответствие с общите договорености, с 
цел да се гарантира здравето на 
населението при спазване на единния 
характер на пазара и избягване на 
нарушенията в търговията.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Държавите членки отговарят за 
мониторинга на спазването на 
нивата, определени в настоящия 
регламент, главно чрез наблюдение на 
стандартите за безопасност на 
храните и фуражите. Член 168, 
параграф 4, буква б) от ДФЕС 
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предвижда приемането на общи 
мерки във ветеринарната област, 
които имат за пряка цел защитата 
на човешкото здраве. От друга страна 
член 114 от ДФЕС гарантира 
подходящо равнище на хармонизиране 
за доброто функциониране на 
вътрешния пазар.

Обосновка

Член 168 определя правното основание за съвместното вземане на решения в 
областта на фуражите, а член 114 включва и частта, отнасяща се до храните за 
човешка консумация.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Доказан факт е, че по-високите 
дози радиация оказват вредно и 
разрушително въздействие върху 
клетките в тялото и могат да 
предизвикат рак.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Важно е да се определят ниски 
гранични стойности за максимално 
допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване в храните, за да се 
отчита по-високата натрупана доза 
вследствие на замърсена храна, 
поемана в продължителен период от 
време.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Регламент (Евратом) № 3954/8717 
на Съвета се определят максимално 
допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване, които да се прилагат след 
ядрена авария или друг случай на 
радиологично замърсяване, която има 
вероятност да доведе или вече е довела 
до значително радиоактивно 
замърсяване на храни и фуражи. Тези 
максимално допустими нива все още са 
в съответствие с последните научни 
становища, известни на международно 
равнище.

(3) В Регламент (Евратом) № 3954/8717 
на Съвета се определят максимално 
допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване, които да се прилагат след 
ядрена авария или друг случай на 
радиологично замърсяване, която има 
вероятност да доведе или вече е довела 
до значително радиоактивно 
замърсяване на храни и фуражи. Тези 
максимално допустими нива все още са 
в съответствие с последните научни 
становища, известни на международно 
равнище, и следва периодично да се 
преоценяват и актуализират, така че 
да отразяват новите научни 
доказателства. Максимално 
допустимите нива в приложения І и 
ІІІ са ревизирани и описани в 
Публикация 105 на Комисията 
относно радиационната защита. По-
конкретно те се основават на 
референтно ниво от 1 mSv на година 
увеличение на индивидуално поетата 
доза и на предположението, че 10% 
от годишно консумираните храни са 
замърсени.

____________________ ____________________
17 Регламент (Евратом) № 3954/87 на 
Съвета от 22 декември 1987 г. за 
установяване на максимално 
допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване на храните и фуражите 
след ядрена авария или друг случай на 
радиологично замърсяване (ОВ L 371, 
30.12.1987 г., стр. 11).

17 Регламент (Евратом) № 3954/87 на 
Съвета от 22 декември 1987 г. за 
установяване на максимално 
допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване на храните и фуражите 
след ядрена авария или друг случай на 
радиологично замърсяване (ОВ L 371, 
30.12.1987 г., стр. 11).

(Публикация 105 на Комисията относно радиационната защита – Ограничителни 
критерии на ЕС относно храните, които да се прилагат след произшествие, вж. 
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http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications)

Обосновка

Изменението цели да поясни текста на Комисията, посочвайки използваните 
параметри за определяне на максимално допустимите стойности в приложенията. 
Европейският съюз има висока степен на радиационна безопасност на храните, като 
максимално допустимите  стойности са много по-ниски от допустимите на 
международно равнище.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) След аварията в атомната 
електроцентрала във Фукушима от 11 
март 2011 г. Комисията бе уведомена, че 
нивата на радионуклиди в някои 
хранителни продукти с произход от 
Япония са надвишили приложимите в 
Япония нива, при които се 
предприемат действия по отношение 
на храните. Това замърсяване може да 
представлява заплаха за общественото 
здраве и здравето на животните в Съюза 
и поради това бяха приети мерки за 
налагане на специални условия, 
регулиращи вноса на фуражи и храни с 
произход или изпратени от Япония, в 
съответствие със становището на 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните.

(4) След аварията в атомната 
електроцентрала във Фукушима от 
11 март 2011 г. Комисията бе 
уведомена, че нивата на радионуклиди в 
някои хранителни продукти с произход 
от Япония са надвишили приложимите в 
Япония гранични нива за храните. Това 
замърсяване може да представлява 
заплаха за общественото здраве и 
здравето на животните в Съюза и 
поради това бяха приети мерки за 
налагане на специални условия, 
регулиращи вноса на фуражи и храни с 
произход или изпратени от Япония, в 
съответствие със становището на 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните. Следва 
също така да се приемат мерки за 
наблюдение и свеждане до минимум 
на риска от консумиране на 
хранителни продукти от други 
държави, засегнати от изтичане на 
радиация след ядрена авария в трета 
държава.

http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Има необходимост от изграждане на 
система, която да даде възможност 
на Европейската общност за атомна 
енергия след ядрена или друг вид 
радиационна аварийна обстановка, 
която може да доведе или вече е довела 
до значително радиоактивно 
замърсяване на храните и фуражите, да 
определи максимално допустими нива 
на радиоактивно замърсяване с цел 
защита на населението.

(5) Има необходимост от изграждане на 
система, която да даде възможност на 
Съюза след ядрена или друг вид 
радиационна аварийна обстановка, 
която може да доведе или вече е довела 
до значително радиоактивно 
замърсяване на храните и фуражите, да 
определи максимално допустими нива 
на радиоактивно замърсяване с цел 
гарантиране на висока степен на 
защита на общественото здраве.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Максимално допустимите нива на 
радиоактивно замърсяване следва да се 
прилагат за храни и фуражи с произход 
от Съюза или внесени от трети страни в 
зависимост от местонахождението и 
обстоятелствата на ядрената авария или 
радиационната аварийна обстановка.

(6) Максимално допустимите нива на 
радиоактивно замърсяване следва да се 
прилагат за храни и фуражи с произход 
от Съюза или внесени от трети страни в 
зависимост от местонахождението и 
обстоятелствата на ядрената авария или 
радиационната аварийна обстановка, 
като се взема под внимание 
въздействието на естествената и 
натрупаната радиация при 
придвижването нагоре по 
хранителната верига. Следва да се 
установят периодични преоценки на 
тези нива.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се вземе под внимание, че 
режимът на хранене на кърмачетата 
през първите шест месеца от живота им 
може да се изменя значително и че 
метаболизмът им през вторите шест 
месеца от живота им е нестабилен, 
полезно е да се разшири приложното 
поле на по-ниските максимално 
допустими нива за храни за кърмачета, 
като в него се включат първите 12 
месеца от живота на кърмачетата.

(8) С цел да се вземе под внимание, че 
режимът на хранене на кърмачетата 
през първите шест месеца от живота им 
може да се изменя значително и че 
метаболизмът им през вторите шест 
месеца от живота им е нестабилен, 
полезно е да се разшири приложното 
поле на по-ниските максимално 
допустими нива за храни за кърмачета, 
като в него се включат първите 12 
месеца от живота на кърмачетата. За 
бременните и кърмещите жени 
следва да се прилагат по-ниски 
максимално допустими нива за 
храните.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се улесни адаптирането на 
максимално допустимите нива, по-
специално що се отнася до научните 
познания, в процедурите за 
установяване на максимално 
допустимите нива следва да се включат 
консултации с групата от експерти, 
посочена в член 31 от Договора.

(9) С цел да се улесни адаптирането на 
максимално допустимите нива, по-
специално що се отнася до научните 
познания и техническия напредък в 
международен план, Комисията 
следва да представи ново 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета за 
адаптиране на максимално 
допустимите нива. .
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Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) За улесняване на адаптирането 
на максимално допустимите нива 
следва да се предвидят процедури, 
които да позволяват редовни 
консултации с експерти. Комисията 
следва да се установи група от 
експерти въз основа на научни и 
етични критерии. Комисията следва 
да оповести публично състава на 
групата и декларациите за интереси 
на членовете. При адаптирането на 
максимално допустимите нива 
Комисията следва също така да се 
консултира с експерти от 
международни организации в 
областта на радиационната защита.

Обосновка

В момента няма прозрачна информация относно състава на групата от експерти, 
посочена в член 31 от Договора за Евратом. Съставът на групата трябва да бъде 
определен по ясен и прозрачен начин под отговорността на Европейската комисия, 
какъвто е случаят с други научни комитети, особено в сферата на здравеопазването 
и защитата на потребителите.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Групата от експерти следва да 
оценява също и кумулативния ефект 
от радиоактивното замърсяване.

Обосновка

Може би никоя храна не достига граничните дози, но ако един човек консумира 
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различни храни с радиоактивно замърсяване малко под тези граници, той може да 
получи значително ниво на облъчване.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Максимално допустимите нива 
следва да бъдат оповестявани и 
редовно преразглеждани, за да бъдат 
съответно съобразени с последните 
научни достижения и становища в 
международен мащаб, да отразяват 
необходимостта от създаване на 
усещане за сигурност сред 
населението и от осигуряване на 
висока степен на защита и да не 
допускат различия в международната 
законодателна практика.

Обосновка

Les niveaux maximaux admissibles sont des limites dérivées de la limite de dose qui sert de 
référence. La limite de dose (en mSv) indique le niveau de risque jugé acceptable. La US FDA 
a choisi 5 mSv pour la limite de dose efficace (corps entier) et 50 mSv pour la limite de dose à 
l’organe, le niveau de risque acceptable est un mort par cancer pour 4400 personnes 
consommant 30% d’aliments contaminés aux niveaux maximaux qu’elle a choisis. C’est un 
niveau de risque élevé. Pour la totalité de la population européenne, cela représenterait près 
de 114 000 décès imputables à la consommation des aliments « légalement » contaminés, 
sans compter les cancers non mortels, maladies génétiques et autres problèmes.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се гарантира, че храните и 
фуражите, при които са надвишени 
максимално допустимите нива, не се 

(10) С цел да се гарантира, че храните и 
фуражите, при които са надвишени 
максимално допустимите нива, не се 
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пускат на пазара на ЕС, спазването на 
посочените нива следва да бъде 
съответно проверявано.

пускат на пазара на Съюза, спазването 
на посочените нива следва да бъде 
щателно проверявано от държавите 
членки и Комисията; при неспазване 
следва да бъдат налагани санкции и 
обществеността следва да бъде 
съответно информирана.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Правилата за мониторинга на 
спазването на мерките, предвидени за 
предотвратяване, елиминиране или 
намаляване до приемливи нива на 
рисковете от замърсяване за хората 
или животните, са определени в 
Регламент (ЕО) № 882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г.1a 
____________________
1a ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1.

Обосновка

Регламент (ЕО) № 882/2004 урежда официалния контрол, провеждан с цел 
осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за опазване на здравето на животните и 
хуманното отношение към животните.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Процедурата по разглеждане следва 
да се използва за приемането на актове, 
с които се прилагат предварително 
установените максимално допустими 
нива на радиоактивно замърсяване на 
храни и фуражи.

(12) Процедурата по разглеждане следва 
да се използва за приемането на актове, 
с които се прилагат предварително 
установените максимално допустими 
нива на радиоактивно замърсяване на 
храни и фуражи. В случай обаче на 
ядрен инцидент или всякаква друга 
радиационна аварийна обстановка е 
необходимо да се вземат надлежно 
предвид специфичните 
обстоятелства и условия на всеки 
инцидент и следователно да се 
установи процедура, която да 
позволява бързо понижаване на тези 
предварително установени 
максимално допустими нива и при 
необходимост въвеждане на 
максимално допустими нива за други 
радионуклиди (по-специално тритий) 
във връзка с инцидента, с оглед на 
гарантиране на най-високо възможно 
равнище на защита на населението. 
Мерките и максималните нива следва 
да бъдат незабавно съобщавани на 
населението.

Обосновка

Les accidents nucléaires ou les urgences radiologiques pouvant être de nature différente et 
concerner des radionucléides différents, il faut prévoir un mécanisme de révision rapide. La 
flexibilité pour répondre aux cas spécifiques de chaque accident est aussi l’approche prévue 
par la US FDA qui recommande l’évaluation immédiate après un accident pour s’assurer que 
les niveaux en place soient appropriés à la situation. Les normes préétablies ne doivent pas 
être définies par rapport à une configuration optimiste mais par rapport à une configuration 
pénalisante. De cette façon, on part d’un niveau de protection a priori adéquat et on peut 
assouplir le dispositif une fois connu l’intensité, la composition et l’étendue des retombées 
radioactives.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)



PE546.837v02-00 18/48 RR\1063700BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Комисията следва да се 
подпомага от Постоянен комитет по 
растенията, животните, храните и 
фуражите, създаден в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 януари 2002 г.1a Държавите 
членки следва да гарантират, че 
техните представители във 
въпросния комитет разполагат с 
необходимите знания относно 
радиологичната защита.
____________________
1a ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Обосновка

Новата процедура по комитология изисква Европейската комисия да бъде 
подпомагана от посочения комитет във връзка с актовете за изпълнение.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Комисията следва да приема актове 
за изпълнение с незабавно приложение, 
когато в надлежно обосновани случаи, 
свързани с някои радиационни аварии, 
които има вероятност да доведат или 
вече са довели до значително 
радиоактивно замърсяване на храни и 
фуражи, има наложителни причини за 
спешна реакция.

(13) Комисията следва да приема актове 
за изпълнение с незабавно приложение, 
когато в надлежно обосновани случаи, 
свързани с някои радиационни аварии, 
които има вероятност да доведат или 
вече са довели до значително 
радиоактивно замърсяване на храни и 
фуражи, има наложителни причини за 
спешна реакция. Мерките и 
максималните нива следва да бъдат 
незабавно съобщавани на 
населението.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Приемането на максимално 
допустимите нива съгласно 
настоящия регламент следва да се 
основава на изискванията за защита 
за най-критичните и уязвими групи 
от населението, по-специално децата 
и хората в изолирани географски 
области или хората, които 
консумират произведени от самите 
тях продукти. Максимално 
допустимите нива следва да бъдат 
едни и същи за цялото население и 
следва да се основават на най-
ниските нива.

Обосновка

Това е и подходът, възприет от Органа по храните и лекарствата на САЩ, който 
през 1998 г. след проучване на сравнителните нива за различни възрастови групи 
препоръчва приемане на най-ограничаващото ниво за всяка възрастова група и за 
всеки радионуклид, като така се гарантира високо равнище на защита за цялото 
население въз основа на защитата на най-уязвимите и се опростява прилагането на 
препоръките (един и същ хранителен режим за всички членове на семейството).

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Когато храни или фуражи, 
произведени в Съюза или внесени от 
трети държави, представляват 
сериозен риск за човешкото здраве, 
здравето на животните или 
околната среда, Комисията следва да 
приема, посредством актове за 



PE546.837v02-00 20/48 RR\1063700BG.doc

BG

изпълнение, допълнителни мерки в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
178/2002 за гарантиране на висока 
степен на защита на човешкото 
здраве и здравето на животните. По 
възможност приложимите 
максимално допустими стойности и 
допълнителните спешни мерки се 
включват в един единствен регламент 
за изпълнение. 

Обосновка

Посоченият регламент установява по целесъобразност мерки, ограничаващи 
търговията, за да се гарантира безопасността на храните. В настоящия 
законодателен текст е целесъобразно да се упоменат тези допълнителни мерки.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Когато изработва или 
преразглежда актове за изпълнение, 
Комисията следва да  взема предвид 
на първо място следните 
обстоятелства: местоположението, 
естеството и мащаба на ядрената 
авария или на всяка друга причина за 
радиологично замърсяване; 
естеството и мащаба на изпускането 
на радиоактивни вещества във 
въздуха, водата и почвата, както и в 
храните и фуражите, на 
територията на Съюза или извън 
него; рисковете от установено или 
потенциално радиологично 
замърсяване на храните и фуражите 
и получените дози облъчване; вида и 
количеството на замърсените храни 
и фуражи, които биха могли да бъдат 
пуснати на пазара в Съюза, и 
максимално допустимите нива на 
замърсени храни и фуражи в трети 
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държави;  

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) В случай на ядрен инцидент или 
радиационна аварийна обстановка, 
при което се налага да се приложат 
максимално допустимите нива, е 
необходимо населението да бъде 
информирано за нивата в сила както 
от Комисията, така и от всяка 
държава членка. Освен това на 
населението следва да се предостави 
и информация относно храните и 
фуражите, в които има вероятност 
да се натрупа по-висока 
концентрация на радиоактивност.

Обосновка

Задължението за предоставяне на информация не се съдържа в регламента, но е 
съществено за неговото прилагане.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) Спазването на максимално 
допустимите нива следва да бъде 
предмет на подходящ контрол и 
следва да се предвидят санкции за 
съзнателен внос, износ или 
съзнателно пускане на пазара на 
храни, при които са надвишени 
максимално допустимите нива на 
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замърсяване.

Обосновка

Неприемливо е да се изнасят храни, замърсени над допустимите европейски нива, 
поради очевидни етични съображения. Освен това ЕС е длъжен да защитава своите 
граждани и служители, където и да се намират, независимо от това дали живеят 
или пътуват във или извън Съюза.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „Храни“ означава вещество или 
продукт, преработен, частично 
преработен или непреработен, който 
е предназначен или е разумно да се 
очаква, че ще бъде приеман от хора, 
включително напитки, дъвки, както и 
всяко вещество, включително вода, 
умишлено включено в състава на 
храната по време на производството, 
приготвянето или обработката й; 
понятието „храни“ не включва:

(1) „Храни“ означава вещество или 
продукт, отговарящи на 
определението в член 2 от Регламент 
(ЕО) № 178/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета;

a) фуражи;
б) живи животни, освен когато са 
подготвени за пускане на пазара за 
консумация от човека;
в) растения преди прибиране на 
реколтата;
г) лекарствени продукти по смисъла 
на член 1, параграф 2 от Директива 
2001/83/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета20;
д) козметични продукти по смисъла 
на член 2, параграф 1, буква а) от 
Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 
Европейския парламент и на 
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Съвета21;
е) тютюн и тютюневи изделия по 
смисъла на Директива 2001/37/EO на 
Европейския парламент и на 
Съвета22;
ж) упойващи или психотропни 
вещества по смисъла на Единната 
конвенция на Обединените нации по 
упойващите вещества от 1961 г. и 
Конвенцията на Обединените нации 
за психотропните вещества от 1971 
г.;
з) остатъчни вещества и 
замърсители.
____________________
20Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., 
стр. 67).
21Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно 
козметичните продукти (ОВ L 342, 
22.12.2009 г., стр. 59).
22Директива 2001/37/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юни 2001 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
производството, представянето и 
продажбата на тютюневи изделия 
(ОВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 26).

Обосновка

В текста трябва да има позоваване на Регламент (ЕО) № 178/2002, за да се избегне в 
бъдеще евентуално несъответствие с определението в предложението на Комисията.
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „фуражи“ означава всяко вещество 
или продукт, включително добавки, 
преработени, частично преработени 
или непреработени, които са 
предназначени за хранене на животни 
през устата;

(3) „фуражи“ означава всяко вещество 
или продукт, отговарящи на 
определението в член 3 от Регламент 
(ЕО) № 178/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета;

Обосновка

В текста трябва да има позоваване на Регламент (ЕО) № 178/2002, за да се избегне в 
бъдеще евентуално несъответствие с определението в предложението на Комисията.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „пускане на пазара“ означава 
притежаването на храни или фуражи 
с цел продажба, в това число 
предлагането за продажба или всяка 
друга форма на прехвърляне, 
безплатно или срещу заплащане, 
продажбата, разпространението и 
други форми на прехвърляне;

(4) „пускане на пазара“ означава 
операция, отговаряща на 
определението в член 3 от Регламент 
(ЕО) № 178/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета;

Обосновка

В текста трябва да има позоваване на Регламент (ЕО) № 178/2002, за да се избегне в 
бъдеще евентуално несъответствие с определението в предложението на Комисията.

Изменение 32

Предложение за регламент
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Член 2 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) „материали, влизащи в контакт с 
храни/фуражи“ означава опаковъчни и 
други материали, предназначени да 
бъдат в контакт с храни;

Обосновка

Необходимо е да се вземе под внимание възможното замърсяване на опаковките, 
защото ако храната не е от замърсен район, но опаковката е била произведена в 
такъв, то крайната храна би могла да бъде облъчена. Необходимо е тези аспекти – не 
само произходът на храните, но и този на опаковките, да бъдат взети под внимание, 
за да се реши кои храни да подлежат на контрол.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б) „радиационна аварийна 
обстановка“ означава необичайно 
събитие с участието на радиационен 
източник, изискващо незабавна 
намеса за ограничаване на всяка 
сериозна заплаха за здравето или 
безопасността или всяка 
неблагоприятна последица за 
качеството на живот, 
собствеността или околната среда 
или представляващо опасност, която 
може да доведе до подобни 
неблагоприятни последици.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Не се разрешават практики на 
смесване на храни с концентрации, 
надвишаващи концентрациите, 
допустими съгласно правилата 
относно максимално допустимите 
нива на радиоактивно замърсяване на 
храните и фуражите, с храни с нулево 
или слабо замърсяване с цел 
получаването на продукти, 
отговарящи на изискванията.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Предложение за регламент Изменение

1. В случай че Комисията получи — и 
по-специално съгласно договореностите 
на Европейската общност за атомна 
енергия за ранен обмен на информация 
при радиационна аварийна обстановка 
или в съответствие с Конвенцията на 
МААЕ от 26 септември 1986 г. за ранно 
уведомяване при ядрена авария — 
официална информация за аварии или 
друга радиационна аварийна 
обстановка, според която максимално 
допустимите нива за храни, храни с 
второстепенно значение и фуражи 
вероятно ще бъдат достигнати или 
вече са били отчетени, тя приема 
регламент за изпълнение — ако 
обстоятелствата го налагат — с 
който се определят като приложими 
тези максимално допустими нива. 
Актът за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 5, 
параграф 2.

1. В случай че Комисията получи — и 
по-специално съгласно договореностите 
на Европейската общност за атомна 
енергия за ранен обмен на информация 
при радиационна аварийна обстановка 
или в съответствие с Конвенцията на 
МААЕ от 26 септември 1986 г. за ранно 
уведомяване при ядрена авария — 
официална информация за аварии или 
друга радиационна аварийна 
обстановка, водещи до замърсяване на 
храни и фуражи, тя приема възможно 
най-скоро регламент за изпълнение, с 
който се определят максимално 
допустими нива на радиоактивност, 
които не могат да бъдат по-високи 
от установените в приложенията 
към настоящия регламент. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 5, параграф 2.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Максимално допустимите нива се 
оповестяват и редовно се 
преразглеждат, за да бъдат 
съответно съобразени с последните 
научни постижения и становища в 
международен мащаб, да отразяват 
необходимостта от създаване на 
усещане за сигурност сред 
населението и от осигуряване на 
висока степен на защита и да не 
допускат различия в международната 
законодателна практика с най-добра 
защита.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, 
свързани със случаи на ядрени или 
радиационни аварии, Комисията приема 
регламент за изпълнение с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 5, 
параграф 3. 

2. По наложителни причини за 
спешност, свързани със случаи на 
ядрени или радиационни аварии, 
Комисията приема регламент за 
изпълнение с незабавно приложение в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 5, параграф 3. 

Обосновка

Актът за изпълнение има за цел да приложи установените в настоящия регламент 
нива или — ако обстоятелствата го налагат — по-ниски нива. В член 8, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 182/2011Комисията предвижда незабавно приложим акт за 
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изпълнение като спешна процедура, когато обстоятелствата налагат бързи 
действия.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Предложение за регламент Изменение

3. При изготвянето на проекта за 
регламент за изпълнение, посочен в 
параграфи 1 и 2, и при обсъждането му с 
комитета, посочен в член 5, Комисията 
се съобразява с основните норми, 
установени в съответствие с членове 30 
и 31 от Договора, включително с 
принципа, че всички видове експозиция 
на облъчване се ограничават във 
възможно най-ниска степен, като се 
отчитат аспектите за опазване на 
общественото здраве, икономическите и 
социалните фактори.

3. При изготвянето на проекта за 
регламент за изпълнение, посочен в 
параграфи 1 и 2, и при обсъждането му с 
комитета, посочен в член 5, Комисията 
се съобразява с основните норми, 
установени в съответствие с 
Директива 2013/59/Евратом на 
Съвета, включително с принципа, че 
всички видове експозиция на облъчване 
се ограничават във възможно най-ниска 
степен, като се отчитат като 
приоритет аспектите за опазване на 
общественото здраве и като се вземат 
предвид икономическите и социалните 
фактори, особено на най-уязвимите 
слоеве на обществото. При 
изготвянето на този акт Комисията 
се подпомага от независима група от 
експерти по обществено здраве, 
избрани въз основа на техните 
познания и опит в областта на 
радиационната защита и 
безопасността на храните. 
Комисията оповестява публично 
състава на комитета от експерти и 
декларациите за интереси на 
членовете.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)
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Предложение за регламент Изменение

3a. Актовете за изпълнение, посочени 
в параграфи 1 и 2, се приемат в 
зависимост от естеството и мащаба 
на радиацията и се преразглеждат, 
колкото пъти е необходимо предвид 
еволюцията на замърсяването. 
Комисията извършва първото 
преразглеждане най-късно в срок от 
един месец след ядрената или 
радиационната  авария, за да измени, 
ако е необходимо, максимално 
допустимите нива на 
радиоактивност и списъка с 
радионуклидите.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Веднага след като Комисията приеме 
регламент за изпълнение, с който се 
определят като приложими максимално 
допустими нива, храните или фуражите, 
при които не са спазени посочените 
максимално допустими нива, не се 
пускат на пазара.

1. Веднага след като Комисията приеме 
регламент за изпълнение, с който се 
определят като приложими максимално 
допустими нива, храните, храните с 
второстепенно значение или 
фуражите, при които не са спазени 
посочените максимално допустими 
нива, не се пускат на пазара.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява режим за 
отговорност за ядрени щети с цел 
решаване на затрудненията на всички 
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евентуално засегнати от ядрена 
авария държави членки; тази 
система предвижда подходящи 
обезщетения в случай на ядрени 
аварии.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на прилагането на настоящия 
регламент храните и фуражите, внесени 
от трети страни, се считат за пуснати на 
пазара, ако на митническата територия 
на Съюза те се подлагат на митническа 
процедура, различна от транзитната 
процедура.

За целите на прилагането на настоящия 
регламент храните, храните с 
второстепенно значение и фуражите, 
внесени от трети страни, се считат за 
пуснати на пазара, ако на митническата 
територия на Съюза те се подлагат на 
митническа процедура, различна от 
транзитната процедура.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки наблюдават 
спазването на максимално 
допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване на своите територии. За 
тази цел държавите членки 
поддържат система за официален 
контрол на храните и фуражите и 
извършват други дейности по 
целесъобразност според 
обстоятелствата, включително 
публично оповестяване на 
безопасността и рисковете във връзка 
с храните и фуражите в 
съответствие с член 17 от 
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Регламент (ЕО) № 178/2002.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграфи 2 и 2 а (нови)

Предложение за регламент Изменение

2. Всяка държава членка представя на 
Комисията цялата информация, която се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, по-специално за случаите 
на неспазване на максимално 
допустимите нива. Комисията 
изпраща тази информация на 
останалите държави членки.

2. Всяка държава членка представя на 
Комисията цялата информация, която се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, по-специално: 

a) за периодичното планиране на 
проверки на максимално 
допустимите нива на своята 
територия;
б) за случаите на неспазване на 
максимално допустимите нива;
в) за идентифицирането на 
компетентните национални служби, 
отговорни за проверките. 
Комисията изпраща тази 
информация на останалите държави 
членки в най-кратки срокове.
Случаите на неспазване на 
максимално допустимите нива се 
нотифицират чрез системата за 
ранно предупреждение, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
2 a. Държавите членки предоставят 
информация на обществеността, 
главно чрез онлайн платформа, 
относно максимално допустимите 
нива, аварийните ситуации и 
случаите на неспазване на 
максимално допустимите нива. 
Обществеността също така се 
уведомява относно храни, в които би 
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могло да се натрупа по-висока 
концентрация на радиоактивност, и 
особено относно естеството на 
продукта, марката, произхода и 
датата на анализа.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка представя на 
Комисията цялата информация, която се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, по-специално за случаите на 
неспазване на максимално допустимите 
нива. Комисията изпраща тази 
информация на останалите държави 
членки.

2. Всяка държава членка представя на 
Комисията цялата информация, която се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, по-специално за случаите на 
неспазване на максимално допустимите 
нива. Комисията изпраща тази 
информация на останалите държави 
членки. Комисията предприема 
санкции срещу държавите членки, 
които сами не предприемат санкции в 
случай на пускане на пазара или износ 
на храни или фуражи, чието 
замърсяване е над максимално 
допустимите нива.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложенията отчитат 
въздействието на частичното 
разлагане на радиоактивните 
изотопи по време на срока на годност 
на консервираните храни. В 
зависимост от вида замърсяване, 
например замърсяване с изотопи на 
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йода, се осъществява постоянно 
наблюдение на радиоактивността на 
консервираните храни.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 март 2017 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
целесъобразността на механизма за 
компенсиране на земеделските 
производители, чиито храни са били 
замърсени над максимално 
допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване и поради това не могат 
да бъдат пуснати на пазара. Подобен 
механизъм следва да се основава на 
принципа „замърсителят плаща“. 
Ако е приложимо, докладът се 
придружава от законодателно 
предложение, предвиждащо такъв 
механизъм.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
1. Най-късно до 31 март 2017 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно целесъобразността на 
максимално допустимите нива на 
радиоактивно замърсяване, 
определени в приложенията.
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2. Този доклад позволява да се провери 
дали максимално допустимите нива 
на радиоактивно замърсяване 
гарантират спазването на 
ефикасната гранична доза от 1 mSv 
годишно за населението и дали водят 
до достатъчно ниски дози в 
щитовидната жлеза спрямо 
референтната стойност от 10 mGy, 
препоръчвана от СЗО за предписване 
на стабилен йод на критичните 
групи.
3. Този доклад разглежда 
възможността за преразглеждане на 
класификацията на радионуклидите и 
за включването на трития и на 
въглерод-14 в приложенията. При 
оценката на тези максимално 
допустими нива докладът се 
съсредоточава по-конкретно върху 
защитата на най-уязвимите групи от 
населението, а именно децата, и 
разглежда въпроса дали би било 
уместно да се установят максимално 
допустими нива за всички категории 
от населението на тази основа.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от 
Постоянния комитет по хранителната 
верига и здравето на животните, 
създаден с член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета23. 
Посоченият комитет се счита за комитет 
по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от 
Постоянния комитет по растенията, 
животните, храните и фуражите, 
създаден с член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета23. 
Посоченият комитет се счита за комитет 
по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011. 
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____________________ ____________________

23 Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 година 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 година 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 (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

Обосновка
Изменение на названието на въпросния комитет.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 6

Предложение за регламент Изменение

За да се гарантира, че максимално 
допустимите нива, установени в 
приложения I, II и III, са съобразени с 
нова или допълнителна важна 
информация, която стане известна, и по-
специално по отношение на научните 
знания, промени в посочените 
приложения се предлагат от 
Комисията след консултация с групата 
от експерти, посочена в член 31 от 
Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия.

За да се гарантира, че максимално 
допустимите нива, установени в 
приложенията към настоящия 
регламент, са съобразени с нова или 
допълнителна важна информация, която 
стане известна, и по-специално по 
отношение на най-новите научни 
знания, Комисията представя пред 
Съвета и Парламента доклад, по 
целесъобразност придружен от 
предложение за промени в посочените 
приложения и за ревизиране, ако е 
необходимо, на списъка с 
радионуклиди, след консултация с 
групата от експерти, посочена в член 3, 
параграф 3.
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 a
Доклади

В случай на ядрена авария или друга 
причина за радиационна аварийна 
обстановка, водеща до замърсяване на 
храни и фуражи, Комисията 
представя пред Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
мерките, приети в съответствие с 
настоящия регламент, и 
нотифицираната информация 
съгласно член 4, параграф 2. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целесъобразно е Европейският съюз да разполага с актуализирани юридически 
инструменти, включващи процедури за вземане на решения, които са бързи и 
адаптирани към всяка ситуация, за да е възможно справянето със ситуации като 
авариите в Чернобил и Фукушима.

През април 2010 г. Комисията представи предложение за преработване на 
Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета за установяване на максимално допустимите 
нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг 
случай на радиологично замърсяване, Регламент (Евратом) № 944/89 на Комисията за 
установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храни 
с второстепенно значение след ядрена авария или друг случай на радиологично 
замърсяване и Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията за определяне на 
максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на фуражите вследствие 
на ядрен инцидент или друг вид радиационна авария. 

Правното основание на това предложение изискваше единствено консултация с 
Европейския парламент. През февруари 2011 г. в съответствие със становището на 
комисията по правни въпроси пленарното заседание на Европейския парламент прие 
законодателна резолюция по този въпрос, с която правното основание беше променено 
от членове 31 и 32 от Договора за Евратом на член 168, параграф 4, буква б) от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, което означава прилагане на 
обикновената законодателна процедура. 

При все това по време на работата по това предложение стана ясно, че разпоредбите на 
Регламент Евратом № 3954/87 са несъвместими с новите правила относно 
комитологията, въведени с Договора от Лисабон. Затова Европейската комисия реши да 
оттегли проекта и да представи нов.

Новото предложение, което е предмет на настоящия доклад, въвежда някои нови 
елементи, установяващи по-ясна връзка с европейските норми относно безопасността 
на храните. В изложението на мотивите Комисията признава, че като се вземе под 
внимание развитието на първичното общностно законодателство относно 
безопасността на храните, както и необходимостта да се гарантира съгласуваност на 
всички законодателни мерки, отнасящи се до условията за внос на храни и фуражи от 
трети държави, които са засегнати от ядрена авария или радиологично замърсяване, 
„мерките, които са установени след аварията в Чернобил, ще трябва да бъдат 
приведени в съответствие с режима на изпълнителните правомощия и процедурите, 
определени в настоящи я регламент.  Това би могло да налага, ако е необходимо, 
промяна в правното основание“. Това твърдение може да се тълкува като възможност 
за изменение на правното основание, дотогава приемано от Комисията.
 
В приложенията към предложението се установяват максимално допустими нива, 
приложими в случай на ядрена авария или радиологично замърсяване, които през 2012 
г. бяха потвърдени от групата от експерти, създадена по член 31 от Договора за 
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Евратом, и бяха включени в Публикация 105 на Комисията относно радиационната 
защита.

В случай на ядрена авария или радиологично замърсяване Комисията приема акт за 
изпълнение, за да направи приложими максимално допустимите нива на радиоактивни 
остатъчни вещества в храните. Комисията разполага с голяма гъвкавост, за да адаптира, 
по целесъобразност, определените в приложенията максимални стойности, ако 
обстоятелствата налагат това.

Съгласно новата „комитология“ Комисията за първи път трябва да бъде подпомагана от 
Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, а именно от 
неговата секция за токсикологична безопасност на хранителната верига, която се 
занимава с радиоактивното замърсяване на храните и фуражите и която е посочена в 
член 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на 
Съвета от 28 януари 2002 г. 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 в областта на безопасността на 
храните.

Становище на докладчика:

В съответствие с решението, прието през 2010 г. от Европейския парламент, 
докладчикът предлага изменение на правното основание на регламента, с което 
Европейският парламент ще получи право на съвместно вземане на решения. 
Безопасността на храните е крайната цел на предложението на Комисията и 
регламентът трябва да отрази развитието на общностното законодателство от 
приемането на Договора от Маастрихт (1992 г.), в който е включен член относно 
общественото здраве (член 168), и това трябва да бъде взето предвид при 
преразглеждането на предишната нормативна уредба. Това е важно обстоятелство, 
което трябва да бъде отчетено при разглеждането на правото на вземане на решения на 
Европейския парламент. Докладчикът предлага за правно основание член 168, параграф 
4, буква б) и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с които 
Парламентът получава право на съвместно вземане на решения както относно храните, 
така и относно фуражите.

Докладчикът също така счита, че използването на актове за изпълнение за справяне с 
критични ситуации вследствие на ядрена авария или друг вид радиологично 
замърсяване е най-подходящият начин за бързо реагиране. На практика Комисията 
предвижда специална процедура по спешност чрез приемане на акт за изпълнение без 
предварително обсъждане, когато незабавните действия са от съществено значение за 
гарантиране на безопасността на потребителите. При все това Парламентът си запазва 
правото на съвместно вземане на решения за изменение на максимално допустимите 
стойности, установени в приложенията към регламента, в случай че е необходимо те да 
бъдат преразгледани в светлината на нови научни знания. В проектодоклада се включва 
също така задължението на Комисията да представя пред Парламента и Съвета доклад 
относно приетите мерки в случай на ядрена авария или друго радиологично 
замърсяване.
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Що се отнася до актовете за изпълнение, приети в случай на ядрена авария или друго 
радиологично замърсяване, проектодокладът предвижда възможността те да бъдат 
ревизирани, колкото пъти е необходимо, за да се отчете развитието на замърсяването. 
Проектодокладът уточнява в съображенията кои са били използваните параметри при 
определянето на максимално допустимите стойности, посочени в приложенията към 
регламента.
Предложеният от Комисията текст трябва да бъде допълнен и чрез включване на 
разпоредби от Регламент (ЕО) № 178/2002, в който се установяват общите принципи на 
законодателството относно храните и в който се предвижда, наред с други мерки, 
система за ранно предупреждение, позволяваща бърз обмен на информация. От друга 
страна са необходими подходящи законодателни позовавания при определенията за 
„храни“, „фуражи“ и „пускане на пазара“. Включването на тези позовавания гарантира 
автоматичното приложение на всяко изменение на тези определения; »в противен 
случай би могло да има несъответствие между Регламент (ЕО) № 178/2002 и настоящия 
законодателен текст.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО 
ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-н Джовани Ла Вия
Председател
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно правното основание за предложението за регламент 
(Евратом) на Съвета за установяване на максимално допустимите нива на 
радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или 
друг случай на радиологично замърсяване (COM(2013)0943 – 
2013/0451(NLE))

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 5 февруари 2015 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси 
съгласно член 39, параграф 2 от Правилника за дейността, във връзка с разглеждане на 
целесъобразността на правното основание на въпросното предложение на Комисията.

Правното основание, предложено от Комисията, е член 31 и член 32 от Договора за 
създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договора за Евратом).

Внесените в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
изменения целят да променят правното основание, като посочат за подобно основание 
член 168, параграф 4, буква б) и член 114 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС).

Комисията по правни въпроси разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание 
от 24 март 2015 г.

I – Контекст

Предложеният регламент на Съвета цели да замени Регламент (Евратом) № 3954/87 на 
Съвета, Регламент (Евратом) № 944/89 на Комисията и Регламент (Евратом) № 770/90 
на Комисията, отнасящи се до допустимите нива на радиоактивно замърсяване на 
храните и фуражите. 

Това предложение представлява изменение на предишно предложение за преработка на 
тези актове, внесено през 2010 г., в което обаче разпоредбите не се съгласуват с член 
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291 от ДФЕС относно предоставянето на изпълнителни правомощия и Регламента 
относно актовете за изпълнение от 2011 г.1. През 2011 г. Парламентът прие 
законодателна резолюция относно преработеното предложение от 2010 г., в която 
промени правното основание от членове 31 и 32 от Договора за Евратом на член 168, 
параграф 4, буква б) от ДФЕС2.

Измененото предложение, което е обект на настоящото становище, обаче запазва 
членове 31 и 32 от Договора за Евратом като правно основание.

Проектодокладът в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните относно предложението включва изменение, целящо да се промени правното 
основание, като се посочи за правно основание член 168, параграф 4, буква б) и член 
114 от ДФЕС, със следната обосновка:

[AM 2] Регламентът трябва да отчете еволюцията на договорите на 
Европейския съюз и по-конкретно включването в Договора от 
Маастрихт (1992 г.) на член 168 относно общественото здраве, което 
става на по-късен етап от приемането на все още действащите 
регламенти Евратом. Член 168, параграф 4, буква б) се отнася за 
мерките за хармонизиране в областта на фуражите, а член 114 
относно вътрешния пазар гарантира хармонизирането на максимално 
допустимите стойности на остатъчните вещества в храните.

Следните изменения, внесени към проектодоклада, също така целят да изменят 
правното основание със следните обосновки:

[AM 24] За да се гарантира високо равнище на защита на здравето на 
гражданите на ЕС в случай на радиоактивно замърсяване и да се даде 
демократична легитимност на приемането на настоящия регламент, 
правното основание следва да се промени на член 168, параграф 4 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, така че 
Парламентът да има роля при вземането на решение относно един 
регламент, потенциално засягащ общественото здраве.

[AM 28] За да се гарантира високо равнище на защита на здравето на 
гражданите на ЕС в случай на радиоактивно замърсяване и да се даде 
демократична легитимност на приемането на настоящия регламент, 
правното основание следва да се промени съгласно новия Договор от 
Лисабон, така че Европейският парламент да има роля при вземането 
на решение относно един регламент, потенциално засягащ 
общественото здраве. Предлага се да се вземат предвид общественото 
здраве (член 168) и защитата на потребителите (член 169, параграф 1).

II – Относими членове от Договорите

1 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 
55, 28.2.2011 г., стp. 13).

2 Вж. становището на комисията по правни въпроси от 22 ноември 2010 г.
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Следните членове от Договора за Евратом в глава ІІІ, озаглавена „Здравеопазване и 
безопасност“, са представени като правно основание в предложението на Комисията 
(подчертаването е добавено):

Член 31

Основните стандарти се изготвят от Комисията, след като тя е 
получила становището на група лица, определени от Научния и 
технически комитет измежду научни експерти, и в частност експерти 
по обществено здраве в държавите членки. Комисията иска 
становището на Икономическия и социален комитет относно така 
изготвените основни стандарти.

След консултации с Европейския парламент, Съветът, с квалифицирано 
мнозинство по предложение на Комисията, която му изпраща 
становищата на тези комитети, получени от нея, установява 
основните стандарти; 

Член 32

По искане на Комисията или на държава членка основните стандарти 
могат да бъдат преразгледани или допълвани, в съответствие с 
процедурата, определена в член 31.

Комисията е длъжна да разгледа всяко искане, съставено от държава 
членка.

Изразът „основни стандарти“ е определен в член 30 от Договора за Евратом 
(подчертаването е добавено):

Член 30

В Общността са установени основни стандарти за опазване здравето 
на населението и на работещите срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращите лъчения.

Изразът „основни стандарти“ означава:

а) максимално допустими дози с достатъчна безопасност;

б) максимално допустими дози на облъчване и замърсяване;

в) основни принципи, регулиращи медицинското наблюдение за 
работещите.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните предлага 
следните членове от ДФЕС за правно основание (подчертаването е добавено):

Член 168
(предишен член 152 от ДЕО)
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[...]

4. Чрез дерогация от член 2, параграф 5 и член 6, буква a), и съгласно 
член 4, параграф 2, буква к), Европейският парламент и Съветът, като 
действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и 
след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета 
на регионите, допринася за постигането на целите, посочени в 
настоящия член, като приема с цел преодоляване на общите проблеми 
на безопасността:

а) [...]

б) мерки във ветеринарната и фитосанитарната област, които 
имат за пряка цел закрилата на общественото здраве;

[...]

Член 114
(предишен член 95 от ДЕО)

1. Освен ако в Договорите не е предвидено друго, следващите 
разпоредби се прилагат за постигане на целите, заложени в член 26. 
Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, след консултация с 
Икономическия и социален комитет, приемат мерките за сближаване 
на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на 
държавите членки, които имат за цел създаването или 
функционирането на вътрешния пазар.
2. [...]

3.В своите предложения, предвидени в параграф 1, в областта на 
здравето, сигурността, защитата на околната среда и закрилата на 
потребителите, Комисията приема за база високо равнище на закрила, 
като взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, 
основаващо се на научните факти. В рамките на съответните си 
правомощия, Европейският парламент и Съветът също ще полагат 
усилия да постигнат тази цел.

[...]

8. Когато държава членка повдигне специфичен проблем, свързан с 
общественото здраве в област, която е била обект на предходни мерки 
за хармонизиране, тя уведомява Комисията, която незабавно преценява 
дали да предложи подходящи мерки на Съвета.

III - Предложеното правно основание

Член 31 от Договора за Евратом предоставя правното основание за приемане на 
основни стандарти за защита на здравето на работниците и населението от радиация, а 
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член 32 от Договора за Евратом предоставя правното основание за преразглеждане на 
основните стандарти и на допълващите ги разпоредби. Съветът действа с единодушие и 
след консултация с Парламента.

Член 168, параграф 4, буква б) от ДФЕС предвижда правно основание за приемане на 
мерки във ветеринарната и фитосанитарната област, които имат за пряка цел закрилата 
на общественото здраве. Тези мерки се приемат съгласно обикновената законодателна 
процедура.

Член 114 от ДФЕС предоставя правното основание за създаването и функционирането 
на вътрешния пазар чрез приемане на мерки за сближаване на разпоредбите в тази 
връзка. Подобни мерки се приемат съгласно обикновената законодателна процедура.

IV - Съдебна практика и предишни становища относно правно основание

Съгласно установената практика на Съда на ЕС „правното основание на общностен акт 
трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на 
съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на акта“1. 
Следователно изборът на неправилно правно основание може да оправдае анулирането 
на съответния акт.

Правната служба на Парламента е посочила на вниманието на комисията, че Съдът 
неотдавна излезе с решение2 по въпроса за правилното правно основание за даден 
законодателен акт3, което повдига същите въпроси като тези, отнасящи се до 
въпросното предложение. Съдът заявява следното в относимите части (подчертаването 
е добавено):

35. Съдът обаче вече няколкократно е приемал, че разпоредбите на дял 
втори, глава III от Договора за ЕОАЕ трябва да се тълкуват широко, за 
да се гарантира полезното им действие [...]. Затова посочените 
разпоредби, част от които са членове 30 АЕ и 31 АЕ, имат за цел да 
осигурят съгласувана и ефикасна защита на здравето на населението 
срещу опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение, независимо 
от неговия източник и независимо от категориите лица, които са 
изложени на тези облъчвания [...].

36. Впрочем щом като в договорите съществува по-специална 
разпоредба, която може да бъде правно основание на съответния акт, 
той трябва да се основава на тази разпоредба [...].

37. Член 31 АЕ съставлява обаче по-специално правно основание по 
отношение на защитата на здравето на населението от 

1 Дело C-45/86, Комисия/Съвет (Общи тарифни преференции) [1987 г.], Recueil, 1439, т. 5; Дело C-440/05, 
Комисия/Съвет [2007 г.], Сборник, I-9097;   Дело C-411/06, Комисия/Парламент и Съвет (8 септември 
2009 г.) (OВ C 267, 7.11.2009 г. стр.8).

2 Дело C-48/14, Парламент/Съвет.
3 Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 година за определяне на изисквания за 

защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена 
за консумация от човека (OВ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).
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радиоактивните вещества във водата, предназначена за консумация от 
човека, отколкото общото правно основание, произтичащо от член 
192, параграф 1 ДФЕС. Договорът за ЕОАЕ всъщност съдържа група 
от правила именно относно защитата на населението и на околната 
среда от йонизиращите лъчения [...].

38. Във всички случаи, щом като обикновената констатация, че даден 
акт, отнасящ се до радиоактивните вещества, има за цел защитата на 
здравето на населението по смисъла на член 191, параграф 1 ДФЕС, е 
достатъчна, за да може като подходящо правно основание за 
посочения акт да се възприеме член 192, параграф 1 ДФЕС, член 31 АЕ 
вече не би могъл да служи за правно основание на действие на 
Общността, след като основните стандарти — по смисъла на член 30 
АЕ — по своето естество имат за цел защитата на здравето на 
хората. Аргументите на Парламента нарушават не само полезното 
действие на член 31 АЕ, който е по-специално правно основание от член 
192, параграф 1 ДФЕС, но и принципа, записан в член 106а, параграф 3 
АЕ, съгласно който разпоредбите на Договора за функционирането на 
ЕС не дерогират разпоредбите на Договора за ЕОАЕ.

Ето защо Съдът недвусмислено е решил, че процедурата по член 31 от Договора за 
Евратом има превес над по-общите разпоредби в ДФЕС, когато става дума за мерки на 
Съюза за защита на защита на здравето на населението от радиация и радиоактивно 
замърсяване.

В своето становище от 17 септември 2013 г. до комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните относно правното основание на предложението за 
законодателен акт относно стандарти за безопасност срещу опасностите от радиация1, 
комисията по правни въпроси препоръчва като подходящо правно основание да се 
ползват членове 31 и 32, а не член 192, параграф 1 от ДФЕС.

V. Цел и съдържание на предложения регламент

Целта на предложението е да се консолидира съществуващото законодателство във 
връзка с Евратом, за да се установят основни стандарти за безопасност за защита на 
здравето на работниците, на населението, на пациентите и на други лица, подложени на 
медицинско облъчване, срещу опасностите от радиоактивно замърсяване на храни и 
фуражи след ядрена авария или всякакъв друг случай на радиологично замърсяване с 
цел еднаквото им прилагане от държавите членки.

С предложението и приложенията към него се определят максимално допустимите нива 
на радиоактивно замърсяване за храните, максимално допустимите нива за храните с 
второстепенно значение, както и максимално допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване за фуражите, които могат да бъдат пуснати на пазара след ядрена или 

1 Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на 
безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за 
отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 
2003/122/Евратом (OB L 13, 17.1.2014 г.).
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друга радиационна авария, която има вероятност да доведе или вече е довела до 
значително радиоактивно замърсяване на храните и фуражите, както и процедурите за 
прилагане на тези максимално допустими нива.

VI – Определяне на целесъобразното правно основание

Актовете, които се отменят с предложението, се основават без изключение на член 31 
от Договора за Евратом, като същите максимално допустими нива се запазват в 
предложения регламент. Като се взема предвид развитието на научните познания за 
дозите и рисковете от радиоактивно замърсяване, основните стандарти евентуално ще 
трябва да се преразглеждат или допълват в бъдеще. Ето защо член 32 от Договора за 
Евратом също е включен като правно основание за предложението.

За да се установи дали е подходящ изборът на правно основание, както сочат 
принципите, извлечени от съдебната практика на Съда на ЕС, целта и съдържанието на 
предложената мярка представляват решаващият фактор.

Преобладаващата цел на предложението е да се установят основни стандарти за 
безопасност срещу опасностите, възникващи от радиоактивно замърсяване на храни и 
фуражи след ядрена авария или в друг случай на радиологично замърсяване в рамките 
на системата на Евратом. Ето защо предложението съдържа максималните равнища на 
радиация за храните и фуражите и процедурата за тяхното актуализиране.

В контекста на съдебната практика на Съда на ЕС и на предишната практика на 
комисията, и по-специално на цитираното по-горе решение по Дело C-48/14 и 
становището относно правното основание на Директивата за йонизиращото лъчение от 
2013 г., следва, че членове 31 и 32 от Договора за Евратом трябва да съставляват 
правното основание на предложението. Използването на всяко предложено 
алтернативно правно основание от ДФЕС, което е с по-общ характер, що се отнася до 
общественото здраве, околната среда или защитата на потребителите, включително 
член 168, параграф 4, буква б) и член 114 от ДФЕС, най-вероятно би довело до отмяна 
на акта, ако бъде оспорен в Съда на ЕС.

VII – Заключение 

Членове 31 и 32 от Договора за Евратом представляват подходящото правно основание 
за предложението.

VIII – Препоръка

На своето заседание от 24 март 2015 г. комисията по правни въпроси съответно реши с 
21 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 2 „въздържали се“1 да препоръча на комисията по 

1 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Жан-Мари Кавада, Мади 
Делво, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Аксел Фос (заместник-председатели), Хейди Хаутала 
(докладчик), Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Даниел Буда, Костас Хрисогонос, Терез 
Комодини Какиа, Анджей Дуда, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Лаура 
Ферара, Енрико Газбара, Юте Гутеланд, Мери Хънибол, Дитмар Кьостер, Жил Льобретон, Антониу 
Мариню и Пинту, Иржи Мащалка, Виктор Негреску, Емил Радев, Юлия Реда, Евелин Регнер, Тадеуш 
Звефка.
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околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да не променя правното 
основание – членове 31 и 32 от Договора за Евратом – предложено от Комисията, освен 
ако не се изменят същностни разпоредби от регламента, така че да бъде възможно да се 
добавят допълнителни правни основания. 

С уважение,

Павел Свобода
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