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Уважаеми господин Председател,

С писмо от 21.4.2010 г. Вие сезирахте комисията по правни въпроси съгласно член 37, 
параграф 2 от правилника, да предостави становище относно предложението правното 
основание на предложението да бъде изменено от единственото правно основание на 
член 114 от ДФЕС на тройно правно основание на членове 114, 192 и 168 от ДФЕС.

Комисията разгледа гореспоменатия въпрос на своето заседание от 17.05.2010 г.

I. Контекст

Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара 
на биоциди беше приета на 16 февруари 1998 година. Тя установява хармонизирана 
регулаторна рамка за издаването на разрешения и пускането на пазара на биоциди, 
взаимното признаване на тези разрешения в рамките на ЕС и установяването на 
равнище на ЕС на списък на разрешените активни вещества, които могат да бъдат 
използвани в биоцидите.

Регулаторната рамка за биоцидите съдържа също редица регламенти на Комисията за 
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нейното прилагане, и по-специално Регламент (ЕО) № 1451/20071 на Комисията 
относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 
2 от Директивата.

Внесеният от Комисията доклад относно прилагането на Директивата (COM(2008)620, 
наричан по-нататък „преглед“) съставлява правното основание за предложението. 
Прегледът установява, че измененията на директивата, включително опростяване на 
процедурата за издаване на разрешения, опростяване и адаптиране на обхвата на 
директивата, стъпаловиден подход по отношение на изискванията в областта на 
данните и опростени правила за защита на данните, подобряване на опростените 
процедури и мерки за насърчаване на иновациите могат да окажат благотворно 
въздействие за намаляване на разходите и административната тежест за предприятията 
и публичните органи при пускането на биоциди на пазара.

Целта на предложението, както е посочено в обяснителния меморандум е „да се заеме с 
установените недостатъци на регулаторната рамка през първите осем години на 
нейното прилагане, да подобри и актуализира някои елементи на системата и да 
избегне бъдещи проблеми“. По отношение на общата цел, в преамбюла на параграф 3 
предложението посочва: „Целта на настоящия регламент е да се увеличи свободното 
движение на биоциди в рамките на Общността... да се премахнат в най-голяма степен 
препятствията пред търговията с биоциди, произтичащи от различните равнища на 
защита в държавите-членки“.

II. Предложеното правно основание

Предложените правни основания за предложения регламент са:

Член 114 от ДФЕС

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. Параграф 1 не се прилага за данъчни разпоредби, за разпоредби, отнасящи се 
до свободното движение на хора, нито пък за тези, отнасящи се до правата и 
интересите на заетите лица.

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 

                                               
1 ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.
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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.

4. Ако след приемане от Европейския парламент и Съвета, от Съвета или от 
Комисията, на мярка за хармонизиране, една държава-членка счете за 
необходимо да запази националните си разпоредби, на основание значими 
нужди, посочени в член 36 или отнасящи се до защитата на околната или 
работната среда, тя уведомява Комисията за тях и посочва основанията за 
тяхното запазване.

5. Освен това, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, ако след 
приемането от Европейския парламент и Съвета, от Съвета или от 
Комисията, на мярка за хармонизиране, държава-членка счете за необходимо 
да въведе национални разпоредби, основаващи се на нови научни доказателства, 
свързани със защитата на околната или работната среда поради специфичен 
проблем на тази държава-членка, който е възникнал след приемането на 
мярката за хармонизиране, тя уведомява Комисията за предприетите мерки и 
за основанията за тяхното приемане.

6. В срок от шест месеца след уведомяванията, посочени в параграфи 4 и 5, 
Комисията одобрява или отхвърля въпросните национални разпоредби, след 
като установи дали те представляват или не представляват средство за 
произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между 
държавите-членки, и дали препятстват или не препятстват функционирането 
на вътрешния пазар.

При липса на решение на Комисията в този срок националните разпоредби, 
посочени в параграфи 4 и 5, се считат за одобрени.

Когато това е оправдано поради сложността на въпроса и при липса на 
опасност за човешкото здраве, Комисията може да уведоми 
заинтересованата държава-членка, че срокът, посочен в настоящия параграф, 
може да бъде продължен за нов период от шест месеца.

7. Когато, в съответствие с параграф 6, на държава-членка е разрешено да 
запази или да въведе национална разпоредба, дерогираща прилагането на 
мярката за хармонизиране, Комисията незабавно преценява дали да предложи 
привеждането в съответствие на тази мярка.

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

9. Чрез дерогация от процедурата, предвидена в членове 258 и 259, Комисията 
и всяка държава-членка могат пряко да сезират Съда на Европейския съюз, ако 
счита, че друга държава-членка упражнява неправомерно правомощията, 
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предвидени в настоящия член.

10. Посочените по-горе мерки за хармонизиране съдържат, в съответните 
случаи, защитна клауза, предоставяща на държавите-членки правото да 
приемат временни мерки, основаващи се на една или повече неикономически 
причини, посочени в член 36 и подчинени на процедура на контрол от Съюза.

Член 192 от ДФЕС

1. 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, приемат решения относно 
действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да постигне целите, 
посочени в член 1911.

2. Чрез дерогация от процедурата за вземане на решение, предвидена в 
параграф 1 и без да се накърнява член 114, Съветът с единодушие, в 
съответствие със специална законодателна процедура и след като се 
консултира с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите, приема:

а) разпоредби предимно от фискален характер;
б) мерки, които се отнасят до:

- градоустройството и устройството на територията;

                                               
1 Член 191
1. Политиката на Съюза в областта на околната среда допринася за осъществяването на следните цели:
- съхранение, опазване и подобряване на качеството на околната среда,
- защита на здравето на хората;
- предпазливо и рационално използване на природните ресурси,
- насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на 
околната среда, и по-специално борбата с изменението на климата.
2. Политиката на Съюза в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище на 
защита, като взема предвид различното състояние на регионите в рамките на Съюза. Тя се основава на 
принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното 
отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят плаща“.
В този контекст мерките за хармонизиране, които отговарят на изискванията за защита на околната среда 
включват, когато това е необходимо, клауза за нейното опазване, която разрешава на държавите-членки 
да приемат временни мерки, основаващи се на околната среда, а не на икономически причини, и които са 
подчинени на процедура на контрол от страна на Съюза. BG C Официален вестник n° C 83/132, 
30.03.2010 г.
3. При разработването на своята политика в областта на околната среда, Съюзът отчита:
- наличните научни и технически данни;
- природните условия в различните области на Съюза;
- потенциалните ползи и разходите при действие или бездействие;
- икономическото и социалното развитие на Съюза като цяло и балансираното развитие на нейните 
региони;
4. В рамките на съответните области на тяхната компетентност Съюзът и държавите-членки си 
сътрудничат с трети страни и с компетентни международни организации. Условията за сътрудничеството 
със Съюза могат да бъдат предмет на споразумения между Съюза и съответните трети страни.
Предходната алинея не засяга компетентността на държавите-членки да водят преговори в рамките не 
международни организации и да сключват международни споразумения.
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- количественото управление на водните ресурси или 
мерки, които се отнасят пряко или косвено до наличието 
на такива ресурси;
- земеползването, с изключение на управлението на 

отпадъците;
в) мерки, които съществено влияят върху избора на държавите-

членки между различни енергоизточници и общата структура на 
тяхното енергоснабдяване.

Съветът, като действа с единодушие, по предложение на Комисията и след 
консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите, може да позволи прилагането на обикновената 
законодателна процедура в областите, посочени в първата алинея.

3. Програмите за действие от общ характер, които определят 
приоритетните цели, които трябва да бъдат постигнати, се приемат от 
Европейския парламент и Съвета, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и 
социален комитет и Комитета на регионите.

Мерките, необходими за изпълнението на тези програми, се приемат съгласно 
условията, предвидени в параграф 1 или в параграф 2, в зависимост от случая.

4. Без да се засягат някои мерки, приети от Съюза, държавите-членки 
финансират и осъществяват политика в областта на околната среда.

5. Без да се засяга принципът „замърсителят плаща“, ако мярка, основаваща 
се на разпоредбите на параграф 1, е свързана с разходи, които изглеждат 
непосилно големи за съответните органи в държава-членка, тази мярка 
предвижда разпоредби под формата на:

- временни дерогации и/или
- финансова подкрепа от Кохезионния фонд, създаден не по-късно 
от 31 декември 1993 г. по силата на член 177.

Член 168 от ДФЕС

1. При разработването и изпълнението на всички политики и дейности на 
Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве.

Действията на Съюза, които допълват националните политики, са насочени 
към подобряването на общественото здраве, предотвратяването на 
болестите и заболеваемостта при хората и на източниците на опасност за 
физическото и психичното здраве. Тези действия обхващат също борбата с 
големите заплахи за здравето, като поощряват научните изследвания относно 
техните причини, пренасяне и предотвратяване, а също така и здравната 
информация и просвета, както и наблюдението на сериозните трансгранични 
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здравни заплахи, ранното оповестяване в случай на такива заплахи и борбата с 
тях.

Съюзът допълва действията на държавите-членки за намаляване на вредата 
от наркотиците за здравето, включително посредством информация и 
превантивни мерки.

2. Съюзът поощрява сътрудничеството между държавите-членки в 
областите, посочени в настоящия член, и ако е необходимо, оказва подкрепа на 
техните действия. Той насърчава, по-специално, сътрудничеството между 
държавите-членки с цел подобряване на взаимното допълване на здравните им 
услуги в граничните райони.

Държавите-членки, във връзка с Комисията, координират помежду си своите 
политики и програми в областите, посочени в параграф 1. Комисията може в 
тясна връзка с държавите-членки да предприема всякаква полезна инициатива 
за развитието на тази координация, по-конкретно инициативи за установяване 
на насоки и показатели, организиране на обмен на най-добри практики и 
подготовка на елементите, необходими за периодично наблюдение и оценка. 
Европейският парламент получава изчерпателна информация за това.

3. Съюзът и държавите-членки насърчават сътрудничеството с трети 
страни и с компетентните международни организации в областта на 
общественото здраве.

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) мерки, въвеждащи високи стандарти на качество и на сигурност 
на органите и субстанциите от човешки произход, на кръвта и 
кръвните продукти; тези мерки не са пречка всяка държава-
членка да запази или да въведе по-стриктни защитни мерки;

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

в) мерки за определяне на високи стандарти за качество и 
безопасност на медицинските продукти и изделия.

5. Европейският парламент и Съветът, в съответствие с обикновената 
законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален 
комитет и с Комитета на регионите, могат освен това да приемат 
насърчителни мерки с цел опазване и подобряване на човешкото здраве, и по-
специално за борба с тежките трансгранични проблеми, както и мерки за 
наблюдение на сериозните трансгранични здравни заплахи, ранното 
оповестяване в случай на такива заплахи и борбата с тях, както и мерки, 
които имат за непосредствена цел опазването на общественото здраве по 
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отношение на употребата на тютюн и злоупотребата с алкохол, като се 
изключва всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на 
държавите-членки.

6. Съветът може, по предложение на Комисията, да приеме препоръки за 
целите, изброени в настоящия член.

7. Действията на Съюза са съобразени изцяло с отговорностите на 
държавите-членки що се отнася до определянето на тяхната здравна 
политика, както и в организирането и предоставянето на здравни услуги и 
медицински грижи. Отговорностите на държавите-членки включват 
управлението на здравните услуги и медицинските грижи, както и 
разпределянето на ресурсите, които са им предоставени. Мерките, посочени в 
параграф 4, буква a), не засягат националните разпоредби относно 
донорството на органи и на кръв, нито тяхното използване за медицински цели.

III. Приложимо право

Съгласно установената съдебна практика, изборът на правното основание за дадена 
общностна мярка трябва да се базира върху обективни елементи, които подлежат на 
съдебен контрол, между които са включени по-специално целта и съдържанието на 
мярката1.

По принцип дадена мярка трябва да се основава само на едно правно основание. Ако 
при проверката на целта и съдържанието на дадена общностна мярка се установи, че тя 
има двойна цел или че е съставена от две части, които попадат в обхвата на различни 
правни основания и ако едната от тях може да бъде определена като основна или 
доминираща цел или съставна част, докато другата е само второстепенна, мярката 
трябва да има едно-единствено правно основание, а именно правното основание, което 
се изисква от основната или доминираща цел или съставна част2.

Единствено в случай че, по изключение, се установи, че с мярката се преследват 
едновременно няколко цели или има няколко съставни части, които са неразделни, без 
един от тях да е второстепенен и косвен по отношение на другия, тази мярка ще трябва 
да се основава на съответстващите различни правни основания, дотолкова доколкото 
процедурите им са съвместими3.

Използването на две правни основания не е възможно, когато процедурите, предвидени 
за едното и за другото основание, са несъвместими4.

IV. Анализ на Директива 98/8/EО и на предложението

Директивата предвижда регулаторна система за издаване на разрешения, взаимно 

                                               
1 Дело C-440/05 Комисията с/у Съвета [2007] Сборник I-9097.
2 Дело C-91/05 Комисията с/у Съвета [2008] Сборник I-3651.
3 Дело C-338/01 Комисията с/у Съвета [2004] Сборник I-4829.
4 Дело C-178/03 Комисията с/у Парламента и Съвета [2006] ECR I-107
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признаване и ограничен списък на разрешени активни вещества, която има за цел 
преодоляване на евентуални бариери пред вътрешния пазар на биоциди, вземайки като 
условие „високото равнище на защита на хората, животните и околната среда“1.

Същността на предложението е мярка за хармонизиране, имаща за цел опростяване на 
въведената чрез директивата система за издаване на разрешения за биоциди в рамките 
на Съюза, така че да улесни свободното движение на стоки и да поддържа вътрешния 
пазар. То е насочено към слабостите на регулаторната рамка на директивата и към 
осъвременяване на процедурите за издаване на разрешения.  Предложението разширява 
също така обхвата на директивата, като включва материали, които могат да влязат в 
контакт с храни и продукти или материали, които са били обработени с биоциди. Чрез 
превръщането на директивата в регламент, предложението има за цел да постигне по-
хармонизирано прилагане на регулаторната рамка, тъй като няма да е необходим 
период за транспониране или мерки за национално транспониране в държавите-членки. 

V. Анализ на предложените правни основания 

Член 114 от ДФЕС определя приемането на мерки на Общността чрез обикновена 
законодателна процедура „които имат за цел създаването или функционирането на 
вътрешния пазар“. Посоченият член следва да се чете в контекста на член 26 от ДФЕС, 
който установява свободното движение на стоки като основополагащ принцип при 
създаването на вътрешния пазар. В допълнение следва също така да се отбележи, че 
член 114, параграф 3 установява „високо равнище на защита“ за мерките в областта на 
здравето, сигурността, защитата на околната среда и закрилата на потребителите. 
Параграфи от 4 до 9 позволяват на държавите-членки да приемат национални мерки, с 
които да въведат обосновани забрани или ограничения на внос, износ или транзитно 
преминаване на стоки в съответствие с член 26 от ДФЕС, след приемането на мярка за 
хармонизиране.  Следователно параграфи от 4 до 9 в значителна степен определят 
цялостната цел на посочения член за засилване на създаването и функционирането на 
вътрешния пазар.

Член 168 от ДФЕС попада в Дял XIV Обществено здраве. Той се концентрира върху 
поддържането на „високо равнище на закрила на човешкото здраве“ по отношение на 
здравните услуги и профилактиката на сериозни трансгранични здравни заплахи.  Все 
пак член 168, параграф 4, буква б) предвижда чрез дерогация приемането на „мерки във 
ветеринарната и фитосанитарната област, които имат за пряка цел закрилата на 
общественото здраве“ като се използва обикновената законодателна процедура. 
Въпреки че може да се възрази, че целта на предложението, като улеснява вътрешния 
пазар за биоциди, с което може да се защити и запази живота на животните и 
растенията, съответства на посочената разпоредба, предложението няма за „директна 
цел“ закрилата на човешкото здраве. Директната цел на предложението, както е 
посочено в преамбюла към съображение 3 е да се увеличи свободното движение на 
биоциди в рамките на Общността. Както ще бъде пояснено с подробности по-нататък, 
закрилата на общественото здраве следва да се разглежда като цел на предложението, 
но не основна или доминираща цел.

                                               
1 Съображение 4 от Директива 98/8/ЕО
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Член 192, параграф 1 от ДФЕС предвижда приемането на мерки в съответствие с 
обикновената законодателна процедура с цел постигане на целите на Съюза, посочени в 
член 191, които наред с другото предвиждат опазване, защита и подобряване на 
качеството на околната среда и защита на здравето на хората. Член 192, параграф 2 
предвижда приемането на мерки в съответствие със специална законодателна 
процедура, които засягат, наред с другото, качественото управление на водните ресурси 
и земеползването. Приема се, че съответстваща в най-голяма степен на предложението 
е разпоредбата на член 192, параграф 1: по-конкретно предложението попада в обхвата 
на опазване и защита на качеството на околната среда и защита на здравето на хората, 
което изрично се посочва в посочената разпоредба.
Както видяхме, съдебната практика ясно сочи, че когато съществуват повече от едно 
възможни правни основания за дадена мярка на Общността, общото правило е, че 
следва да се използва основанието, което съответства на основната или доминираща 
цел на мярката, освен по изключение когато преследваните чрез мярката цели са 
неразделни, без едната от тях да е второстепенна спрямо другата и процедурите на 
съответните правни основания са съвместими.

Ясно е, че процедурите на предложените от комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните правни основания са съвместими: онези части от 
предложените членове, които предвиждат специална законодателна процедура не 
съответстват на обхвата и целта на предложението, докато спрямо всички ключови 
части на всяко предложено правно основание, което съответства на обхвата и целта на 
предложението се прилага обикновената законодателна процедура. Следователно 
следва да се приеме, че целите на предложението могат да бъдат разглеждани като 
неразделни, без едната от тях да е второстепенна спрямо другата: в такъв случай би 
било допустимо повече от едно правно основание.

По-горе се посочва, че целта да се поддържа вътрешният пазар чрез улесняване на 
търговията с биоциди между държавите-членки е главна или основна цел на 
предложението, докато опазването на околната среда и защитата на живота на човека и 
животните е второстепенна цел. От полза е да се сравни предложението със сходно 
законодателство в тази област, прието неотдавна, като Регламента REACH относно 
химичните вещества и препарати – Регламент (ЕО) № 1907/2006 – който съгласно 
изложението на мотивите в предложението е взет под внимание при изготвянето на 
предложението. Регламентът REACH, чието правно основание също е член 114 от 
ДФЕС, ясно посочва в член 1, че цели да гарантира високо ниво на защита на здравето 
на човека и околната среда, както и свободното движение на вещества на вътрешния 
пазар. За разлика от това в предложението се признава, че биоцидите „могат да излагат 
на риск“ хората, животните и околната среда, и в същото време се поддържа изрично 
посочената цел за подобряване на свободното движение на биоциди на вътрешния 
пазар. По отношение на конкретните позовавания на нивото на защита в 
предложението, в член 3 на Регламент REACH е залегнал принципът на предпазните 
мерки, съгласно който при наличието на основателни причини за притеснение, че 
определена мярка би могла да има опасно въздействие върху околната среда, здравето 
на хората, животните или растенията, което да не съответства на високото ниво на 
защита, към което се придържа ЕС, могат да бъдат предприети действия за 
преодоляване на това положение, докато съществува риск, който е прекалено висок, за 
да бъде налаган на обществото. Въпреки че съгласно съображение 10 от преамбюла 
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веществата с най-опасни характеристики не следва да бъдат одобрявани „с оглед 
постигането на високо равнище на опазване на околната среда и човешкото здраве“, 
принципът на предпазните мерки не е посочен конкретно в преамбюла или 
постановителната част на предложението.

Разширяването на обхвата на директивата, така че в разпоредбите да бъдат включени 
изделия, които могат да произвеждат биоциди и материали, съдържащи биоциди, които 
могат да влязат в контакт с храни, и изделия, третирани с биоциди, като например 
мебели, както и постепенното премахване на продукти, които съдържат опасни 
канцерогенни вещества, сочи, че предложението цели също така постигането на 
максимално равновесие между ползите и рисковете, свързани с търговията с биоциди в 
рамките на Европейския съюз. В съображение 1 от преамбюла на предложението се 
посочва:

„Биоцидите са необходими за контрола на организмите, вредни за здравето на 
човека и животните, и за контрола на организмите, които могат да навредят 
на естествените и произведени продукти. Въпреки това, биоцидите могат да 
излагат на риск хората, животните и околната среда поради техните 
собствени качества и моделите на употреба, свързани с тях.“

Това показва, че се осъзнава напрежението между ползите от улесняването на 
търговията с биоциди и рисковете от осигуряването на по-широк достъп до такива 
продукти, което увеличава възможността за контакт с хора, животни и околната среда. 
Приема се все пак, че заявената от предложението в рамките на преамбюла негова цел 
да се улеснят свободното движение на стоки и вътрешният пазар, подсказват, че 
рисковете, свързани с по-широкия достъп до биоциди, се преценяват като неразделна 
част от мерките, използвани за постигане на целта на предложението. Следователно 
защитата е важна цел на предложението, но не може да се каже, че тя е неговата главна 
или основна цел.

Други съществени елементи на предложението подкрепят този аргумент. Съображение 
10 от преамбюла съдържа очевиден отказ да се позволят „активни вещества с най-
опасни характеристики“, което подсказва силен ангажимент за защита на живота на 
човека, животните и растенията. Основите му са обаче разклатени от относително 
неясни изключения като например:

i. одобрението на такива вещества в „случаи, при които експозицията на хора 
на посоченото вещество е пренебрежимо ниска или веществото е 
необходимо по съображения, свързани с общественото здраве“ (съображение 
11);

ii. разпоредбите в член 5 относно критериите за невключване позволяват 
активни вещества, които не изпълняват условията по член 16, параграф 1 от 
предложението (включително да нямат „неприемливи последствия“ върху 
живота на човека, животните и растенията), за бъдат разрешени, ако бъде 
показано, че невключването им би оказало „несъразмерно отрицателно 
въздействие в сравнение с риска за здравето на човека или за околната среда, 
произтичащ от употребата на активното вещество, и при условие, че няма 
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подходящи алтернативни вещества или технологии“ (член 5, параграф 1, 
буква в).

iii. изискването за цялостна и задълбочена оценка на молба за подновяване на 
разрешението за активно вещество съществува само когато компетентният
орган, носещ отговорност за първоначалната оценка, сам вземе решение за 
осъществяването на такава оценка. Това осигурява много по-ниско ниво на 
защита при подновяването в сравнение с първоначалното разрешение.

Точно обратното, основните елементи на предложението са насочени към улесняване 
на свободното движение на биоциди в рамките на Общността. Предложението е 
съсредоточено върху следните елементи:

- премахване на опростените процедури за оценка на активните вещества, 
особено на веществата с нисък риск;

- опростяване на процедурите за издаване на разрешение за биоциди, 
включително изграждането на централизирана система за разрешения, за 
която ще отговаря Европейската агенция по химикалите при 
осъществяването на технически и научни задачи, и хармонизация на 
процедурите за взаимно признаване на разрешенията;

- осигуряване на специфични правила за паралелна търговия с цел 
максимално намаляване на административната тежест за трансграничната 
търговия с биоциди.

Всички мерки по-горе са насочени към опростяване и хармонизация на 
административните процедури в процеса на издаване на разрешения, което ще улесни 
трансграничната търговия с биоциди.

Освен това в параграф 3.3 от обяснителния меморандум, който се отнася до 
субсидиарността, основанието за предприемане на действия в тази област от страна на 
ЕС е хармонизацията на евентуалните „пречки пред търговията с биоциди“, породени 
от различните равнища на защита в държавите-членки. Характеризирането на 
равнищата на защита като евентуални „пречки пред търговията“, дори когато 
равнището на защита в друга държава-членка може да е по-високо от предвиденото в 
действащата директива, е знак за това, че улесняването на търговията определено е 
главната цел на настоящото предложение.

След като се установи наличието на главна цел в предложението и поради това, че 
съгласно съдебната практика е целесъобразно да има едно-единствено правно 
основание, вместо няколко, следователно е необходимо да се определи кое от трите 
предложени правни основания е подходящо. Допълнително сравнение с Регламента 
REACH разкрива, че мярката е основана на член 114 от ДФЕС, но определено отдава 
по-съществено значение на защитата на живота на човека, животните и растенията. 
Нито член 192, нито член 168, всеки от които подчертано касае защитата на живота на 
човека, животните и растенията, е използван като правно основание в Регламента 
REACH. Следователно е логично предложение, което отдава много по-слабо значение 
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на защитата, но отдава голямо значение на свободното движение на стоки в рамките на 
Съюза, да се позовава на член 114 като правно основание.

Всяко основание, посочено в член 168, би било недостатъчно, тъй като предложението 
не отговаря на критериите, посочени в член 168, параграф 4, буква б), да има за „пряка 
цел“ закрилата на общественото здраве.

Член 192 е може би по-приложим. Въпреки това обаче е ясна несъвместимостта между 
член 192 и предложението, поради несъответствието между главната цел на 
предложението да се улесни вътрешният пазар и основната цел на член 192 по 
отношение на защитата. Освен това съгласно член 191 от ДФЕС се изисква политиката 
на Съюза в тази област да се основава на принципа на предпазните мерки; този 
принцип обаче не присъства в предложението. Същевременно член 114 предоставя 
достатъчна защита на същото равнище като предложението – посоченото „високо 
равнище на закрила“ в член 114, параграф 3 съответства на посоченото „високо 
равнище на опазване“ в съображение 10 от преамбюла и в обяснителния меморандум: 
„Предложението има за цел да подобри съществуващата регулаторна рамка без да 
намалява високото равнище на защита за околната среда, здравето на хората и 
животните.“ Следователно член 114 е по-подходящо правно основание по отношение 
на защитата.

Като се вземе предвид фактът, че вътрешният пазар е главната цел на предложението, а
защитата е придружаваща или второстепенна цел, вместо двете цели да са „неразделни“ 
и равностойни, не е никак целесъобразно да се одобрява използването на двойно 
правно основание в контекста на съдебната практика в тази област.1 Всъщност е 
целесъобразно да се заключи, че правното основание, което съответства най-добре на 
главната цел на предложението – член 114 – следва да се запази като единствено 
правно основание на предложението.2

V. Заключение и препоръка

На своето заседание на 17 май 2010 г. комисията по правни въпроси взе съответно 
решение, с единодушие3, да препоръча член 114 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз да бъде единственото правно основание на въпросното предложение 
за регламент.

                                               
1 Дело C-338/01 Комисията срещу Съвета (2004).
2 Дело C-91/05 Комисията срещу Съвета (2008).
3 На окончателното гласуване присъстваха: Luigi Berlinguer (временно изпълняващ длъжността 
председател), Raffaele Baldassarre (заместник-председател), Evelyn Regner (заместник-председател), 
Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Kurt Lechner (докладчик), Françoise Castex, Christian 
Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico 
Speroni, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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С уважение,

Klaus-Heiner Lehne


