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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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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 
(преработен текст)
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Процедура на консултация – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0184),

– като взе предвид член 31 от Договора за Евратом, съгласно който Съветът се е 
консултирал с него (C7-0137/2010),

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове1,

– като взе предвид писмото от 29 юни 2010 г. на комисията по правни въпроси до 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика съгласно член 87, параграф 
3 от своя правилник,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2010),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 
на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 
без промяна по същество,

1. одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на 
консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и както е изменено по-долу;

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

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

                                               
1 OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Ако се налага от 
обстоятелствата, Комисията 
незабавно следва да приеме
регламент, с който ще бъдат 
установени приложими предварително 
установени максимално допустими 
нива.

(8) Комисията незабавно следва да
прилага предварително установените
максимално допустими нива на 
замърсяване при конкретния ядрен 
инцидент или радиологична 
извънредна ситуация.

Or. en

Обосновка

Съображението се изменя, за да съответства на член 2 във вида, в който е изменен 
от докладчика (изменение 10).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Тези максимално допустими нива 
са съобразени с последните научни 
становища в международен мащаб, 
които отразяват необходимостта от 
създаване на усещане за сигурност у 
обществото и недопускане на 
нарушения в международната 
законодателна практика.

(8a) Тези максимално допустими нива 
са съобразени с последните научни 
становища в международен мащаб, 
които отразяват необходимостта от 
създаване на усещане за сигурност у 
обществото и недопускане на 
нарушения в международната 
законодателна практика.

Or. en

(Виж формулировката на съображение 10 от първоначалния текст с леко изменение в 
получер курсив (последното не се отнася до българския текст))
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Обосновка

Настоящото изменение променя подреждането на съображенията с леко изменение 
на съображение 10 (последното не се отнася до българския текст), тъй като то има 
връзка с максимално допустимите нива и е пряко свързано със съображение 8.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС по отношение на 
адаптирането към техническия 
прогрес на максимално допустимите 
нива на радиоактивно замърсяване на 
храните и фуражите (приложения І и 
ІІІ и на списъка на храни с 
второстепенно значение (приложение 
ІІ).   От особена важност е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.

Or. en

Обосновка

Съображение, въведено за постигане на съответствие с предложеното от 
докладчика изменение 15 и следващите го изменения към член 5. 

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На базата на настоящите 
налични данни в областта на 
радиационната защита бяха 
установени сравнителни нива, които 

заличава се
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нива  могат да се използват като база 
за фиксиране на максимално 
допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване, които трябва да се 
прилагат незабавно след ядрения или 
друг радиационен инцидент, който е 
довел или може да доведе до 
значително радиационно замърсяване 
на храните и фуражите.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че съображението е неясно съставено — не е ясно какво означава 
„сравнителни нива“ — и не отговаря на прилагането на максимални нива от 
Комисията съгласно досегашния член 2 и изменения му текст (предложеното от 
докладчика изменение 10 относно член 2, параграф 1).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Тези максимално допустими нива 
са съобразени с последните научни 
становища в международен мащаб, 
които отразяват необходимостта 
от създаване на усещане за сигурност 
у обществото и недопускане на 
нарушения в международната 
законодателна практика.

заличава се

Or. en

(Формулировката на съображение 10 от първоначалния текст, с малко изменение 
(което не се отнася до българския текст), се превръща в новото съображение 8а)

Обосновка

Виж същото съображение в предложеното от докладчика изменение 2 за създаване 
на съображение 8а (ново), което представлява промяна на подреждането на 
съображенията, за да има пряка връзка със съображение 8. 
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е да се вземат 
предвид специфичните условия за 
прилагане и следователно да се 
установи процедура, която да 
позволява бързо адаптиране на тези 
предварително установени нива до 
максимално допустими нива, 
подходящи за обстоятелствата на 
всеки определен ядрен инцидент или 
всеки случай на радиационна 
опасност, които могат да доведат 
или са довели до значително 
замърсяване на храни и фуражи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Под „процедура, която да позволява бързо адаптиране на тези предварително 
установени нива“ се има предвид процедурата по член 3, за който докладчикът 
предлага да се заличи (виж изменение 13, предложено от докладчика, относно член 3). 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Регламент, който установява 
приложими максимално допустими 
нива следва също да  поддържа 
единството на Вътрешния  пазар и 
да  избягва нежелателни действия в 
търговската практика в рамките на 
Съюза .

заличава се

Or. en
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Обосновка

При изменението на член 2 докладчикът възнамерява да заличи фразата „регламент, 
който определя като приложими“, която не е точна в правно отношение (виж 
обосновката към изменението на член 2, параграф 1). 

Освен това като прилага определени в самия основен регламент нива, решението само 
по себе си няма да има въздействие върху единството на вътрешния пазар или 
нарушаването на търговската практика.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За улесняване адаптирането на 
максимално допустимите нива следва 
да се предвидят процедури, които да 
позволяват консултации на експерти, 
включително Групата от експерти, 
която е посочена в член 31 от 
Договора.

заличава се

Or. en

Обосновка

Сега тези процедури са ясно описани в преразгледания член 5 и в членове 5а—5в, които 
уреждат консултирането с експерти по член 31 от Договора. Съответното 
съображение 8б (ново) обхваща в достатъчна степен консултирането с експерти и 
посочва подходящата законова процедура относно адаптирането на нивата.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Уместно е Съветът да запази 
правото си да упражнява директно 
правомощието да приеме регламент, 
за да може да одобри своевременно 
мерките, предложени от Комисията 
през първия месец след ядрен 

заличава се
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инцидент или радиационна опасност. 
Съответното предложение за 
промяна или потвърждаване на 
разпоредбите в регламента, приет от 
Комисията, по-специално 
установяването на максимално 
допустими нива на радиоактивно 
замърсяване, следва да бъде основано 
на член 31 от Договора като се има 
предвид опазването на здравето на 
населението. Това не засяга 
възможността в дългосрочен план 
след инцидент или радиационна 
опасност други правни инструменти 
или друго правно основание да бъдат 
използвани с цел контролиране на 
храните и фуражите, които се 
пускат на пазара.

Or. en

(Второто и третото изречение от обосновката са повторени (с малка промяна) в 
изложението на мотивите, в точка ii) Оценка)

Обосновка

За докладчика това съображение не мотивира по ясен начин необходимостта да се 
запазят изпълнителни правомощия за Съвета в член 3, що се отнася до контекста, 
естеството и съдържанието на основния акт, който се изпълнява. Освен това 
докладчикът не е убеден в добавената стойност на този подход на две нива, при 
който Съветът може накрая да утвърди или приеме решения на Комисията, която 
следва да бъде единственият изпълнителен орган при нормални обстоятелства.  (Виж 
също обосновката към предложеното от докладчика съображение 13.)

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че Комисията получи , по-
специално или  съгласно 
договореностите в Европейската 
общност за атомна енергия  за ранен 
обмен на информация при радиационна 
опасност, или  в съответствие с 

1. В случай че Комисията получи , по-
специално или  съгласно 
договореностите в Европейската 
общност за атомна енергия  за ранен 
обмен на информация при радиационна 
опасност, или  в съответствие с 
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Конвенцията на IAEA от 26 септември 
1986 г. за ранно оповестяване при ядрен 
инцидент, официална информация за 
инциденти или друга радиационна 
опасност, която посочва че максимално 
допустимите нива за храни , посочени в 
приложение I или максималните 
допустими нива за фуражи, посочени в 
приложение III , вероятно ще бъдат 
достигнати или вече са били отчетени, 
тя незабавно следва да  приеме 
регламент, който определя като 
приложими тези максимално 
допустими нива, ако това се налага от 
обстоятелствата.

Конвенцията на IAEA от 26 септември 
1986 г. за ранно оповестяване при ядрен 
инцидент, официална информация за 
инциденти или друга радиационна 
опасност, която посочва че максимално 
допустимите нива за храни , посочени в 
приложение I или максималните 
допустими нива за фуражи, посочени в 
приложение III , вероятно ще бъдат 
достигнати или вече са били отчетени, 
тя незабавно следва да  приеме тези 
максимално допустими нива.

Or. en

Обосновка

Прилагането на максимално допустимите нива на замърсяване в конкретна ситуация 
е очевидно изпълнително правомощие, което следва да се предостави на Комисията в 
съответствие с разпоредбите на член 291 ДФЕС (приложим чрез позоваване на член 
106а от Договора за Евратом). 

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Периодът на валидност на всеки 
регламент по смисъла на параграф 1 е 
възможно най-кратък и не превишава 
три месеца, като се изпълняват 
разпоредбите на член 3, параграф 4.

2. Комисията определя периода, по 
време на който следва да се прилагат 
нивата, приложими към определен 
ядрен инцидент или всеки случай на 
радиационна опасност. Този период не 
може да надвишава два месеца.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 10.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на настоящия член 
Комисията се допитва до експерти, 
които включват групата от 
експерти, посочена в член 31 от 
Договора. 

Or. en

Обосновка

See justification of Amendment 10

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се
1. След консултации с експерти, 
включително групата от експерти, 
посочена в член 31 от Договора, 
наричана по-нататък „групата от 
експерти” , Комисията внася в 
Съвета предложение за регламент с 
цел адаптиране или потвърждаване 
на разпоредбите на регламента, 
посочен в член 2, параграф 1 от 
настоящия регламент  в срок до един 
месец от приемането му.
2. При внасянето на предложението 
за регламент съгласно параграф 1, 
Комисията се съобразява с основните 
стандарти, установени съгласно 
членове 30 и  31 от Договора 
включително с принципа, че 
излагането на облъчване е 
минималното допустимо, като се 
отчитат аспектите за защита на 
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общественото здраве, 
икономическите и социалните 
фактори. 3954/873.
3. Съветът взема решение с 
квалифицирано мнозинство относно 
предложението за регламент, 
посочено в параграфи 1 и 2 в срока, 
определен в член 2, параграф 2.
4. Ако Съветът не вземе решение в 
рамките на този срок, нивата, които 
са определени в приложения I и ІІІ, 
продължават да се прилагат, докато 
Съветът вземе решение или докато 
Комисията оттегли предложението 
си поради това, че условията, 
посочени в член 2, параграф 1 вече не 
са приложими.

Or. en

Обосновката съдържа леки промени на текста от изложението на мотивите, точка 
ii), оценка 

Обосновка

Режимът, посочен в член 3, при който Съветът може да приеме регламент с цел 
"адаптиране или потвърждаване на разпоредбите" на "ad hoc" регламента на 
Комисията, не изглежда необходим и представлява източник на правна несигурност.  
Изглежда, че тези мерки на Съвета могат да се окачествят като „актове за 
изпълнение” на настоящия регламент. Независимо от това, съгласно член 291 от 
ДФЕС (приложим чрез позоваване на член 106а от Договора за Евратом), подобно 
правомощие може да бъде предоставено на Съвета единствено в "надлежно 
обосновани случаи", като на Комисията обичайно се възлага задължението да 
упражнява това правомощие.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Периодът на валидност на всеки 
регламент по смисъла на член 3 се 
ограничава. Този период може да се 
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ревизира по молба на държава-членка 
или по инициатива на Комисията в 
съответствие с процедурата по в 
член 3.

Or. en

Обосновка

Заличаване вследствие заличаването на предложението за член 3.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да гарантира, че максимално 
допустимите нива, установени в 
приложение I и III са съобразени с 
новите научни данни, Комисията 
периодично се обръща за становище 
към експерти, включително групата 
от експерти.

1. За да се отчетат новите научни 
данни, Комисията адаптира 
приложения І, ІІ и ІІІ посредством 
делегирани актове в съответствие с 
разпоредбите на член 5а и при 
условията, заложени в членове 5б и 
5в.

2. По искане на държава-членка или 
на Комисията максимално 
допустимите нива, определени в 
приложения I и III могат да бъдат 
ревизирани или допълнени въз основа 
на предложение на Комисията до 
Съвета в съответствие с 
процедурата по член 31 от Договора.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията гласи, че приложенията могат да бъдат ревизирани 
или допълнени. Това е явен случай за делегиран акт. Съгласно член 290 ДФЕС 
приложим чрез позоваване на член 106а от Договора за Евратом), законодателен акт 
може да делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове 
от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи 
от законодателния акт. Точно адаптирането към техническия прогрес е целта на 
настоящото ревизиране на приложенията, а това адаптиране е най-честата причина 
за прибягването към делегирани актове.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Делегиране

1. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в 
член 5, се предоставят на Комисията 
за срок от пет години, считано от 
[датата на влизане в сила на 
настоящия регламент]. Комисията 
изготвя доклад относно делегираните 
правомощия не по-късно от 
шест месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се удължава 
автоматично за периоди със същото 
времетраене, освен ако Съветът не го 
отмени в съответствие с 
разпоредбите на член 5б.
2. Веднага, след като приеме 
делегиран акт, Комисията го 
съобщава едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.
3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, 
установени в членове 5б и 5в.

Or. en

(вж. формулировките, приети в Регламент 438/2010 за домашните любимци, ОВ L 
132, 29.5.2010 г., стp. 3-10 и Директива 2010/30EС относно посочването на 

консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с 
енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите, OВ 

L 153, 18.6.2010 г., стp. 1-12.)

Обосновка

Формулировката на членове 5а, 5б и 5в е същата като тази на правните актове (напр. 
регламента за домашните любимци; посочването на консумацията на енергия и на 
други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в 
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стандартна информация за продуктите), приети наскоро и предвиждащи делегирани 
актове.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Отмяна на делегирането

1. Съветът може да отмени 
делегирането на правомощия по 
член 5.
2. Когато Съветът започне вътрешна 
процедура за вземане на решение дали 
да отмени делегирането на 
правомощия, той полага усилия да 
информира Европейския парламент и 
Комисията в разумен срок, преди да 
вземе окончателно решение, като 
посочва делегираните правомощия, 
които могат да бъдат отменени, 
както и евентуалните причини за 
отмяната.
3. С решението за отмяна се 
прекратяват делегираните 
правомощия, посочени в него. 
Решението поражда действие 
незабавно или на посочена в него по-
късна дата. То не засяга валидността 
на делегираните актове, които вече 
са в сила. Решението си публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 16, изложена от докладчика.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5в
Възражения срещу делегираните 

актове
1. Съветът може да възрази срещу 
даден делегиран акт в срок от два 
месеца от датата на 
нотификацията.
По инициатива на Съвета този срок 
се удължава с два месеца.
2. Ако при изтичането на този срок 
Съветът не е възразил срещу 
делегирания акт, последният се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако е информирал Комисията за 
намерението си да не повдига 
възражения.
3. Ако Съветът представи 
възражения срещу даден делегиран 
акт, той не влиза в сила. Съветът 
посочва причините за възражението 
срещу делегирания акт.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 16, изложена от докладчика.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Правилата за прилагане на 
настоящия регламент и измененията 
в списъка  на храни с второстепенно 
значение, заедно с максимално 
допустимите нива на радиационно 
замърсяване, които следва да се 
прилагат към тях , посочени в 
приложение II, , и към максимално 
допустимите  нива за фуражи 
, посочени в приложение III, , се 
приемат в съответствие с 
процедурата , посочена в  член 195, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№  1234/2007 на Съвета , който се 
прилага по аналогия. За тази цел 
Комисията се подпомага от  ad hoc 
комитет. 

Or. en

Обосновка

Член 8 беше слят с член 5, тъй като и двата члена препращат към ревизирането на 
максималните нива (приложения І и ІІІ) и/или адаптирането на списъка от 
приложение ІІ, което може да бъде разгледано съвместно чрез делегиране на 
правомощия (делегирани актове) на Комисията.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение I – бележка под черта 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храните за кърмачета  се определят като 
храни, предназначени за хранене на 
бебета през първите четири до шест 
месеца от живота им, които отговарят 
сами по себе си на хранителните 

Храните за кърмачета  се определят като 
храни, предназначени за хранене на 
бебета на възраст под дванадесет 
месеца, които отговарят сами по себе си 
на хранителните изисквания на тази 



PE450.574v02-00 20/28 PR\834546BG.doc

BG

изисквания на тази категория лица и са 
пуснати в продажба на дребно в 
опаковки, които са ясно 
идентифицирани и с обозначение на 
етикета „храни за кърмачета“.

категория лица и са пуснати в продажба 
на дребно в опаковки, които са ясно 
идентифицирани и с обозначение на 
етикета „храни за кърмачета“.

Or. en

Обосновка

За целите на храните с конкретно хранително предназначение, отговарящи на 
конкретните изисквания за деца, вж. определението за "дете", дадено в:  член 2, буква 
а) от Директива 2006/125/EО на Комисията oт 5 декември 2006 г. за преработени на 
зърнена основа храни и детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца (OВ L 
339, 6.12.2006, стр. 16-35); в член 2, буква а) от Директива 2006/141/ЕО на Комисията 
от 22 декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни и за 
изменение на Директива 1999/21/ЕО (OВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1-33).
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Естество на предложението:

Консултацията с комисията по промишленост, изследвания и енергетика се извършва 
съгласно Договора за Евратом относно горепосоченото предложение за регламент на 
Съвета в съответствие с член 87 от Правилника за дейността на Парламента.

Предложението се състои предимно в кодифициране на непроменени разпоредби от три 
регламента, приети между 1987 и 1990 г. за определяне на нива на радиоактивно 
замърсяване в случай на радиологична извънредна ситуация. Въвеждането на ново 
съображение (15) обаче, което предоставя необходимата мотивация за съществуващ 
член (член 3, параграф 3), предвиждащ запазване на изпълнителни правомощия от 
Съвета, предполага промяна по същество, която оправдава употребата на техниката на 
преработка.

Съгласно член 87 измененията към предложението за преработка са допустими само 
ако засягат части от предложението, съдържащи промени, след предварителна проверка 
от компетентната комисия по правни въпроси (JURI) относно това, дали предложението 
не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението.
В писмо от 29 юни комисията по правни въпроси потвърди, че е извършена техническа 
проверка приложима ли е законодателната техника на преработка, което даде 
възможност на докладчика на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
да продължи с разглеждане на същността на предложението.

Оценка от докладчика:

i) Съдържание на предложението
Чрез въвеждане на съображение предложението за преработка обосновава в по-късен 
момент разпоредби, които остават непроменени (както са включени в регламента от 
1987 г. и изменените текстове). 

Съдържанието на регламента предвижда механизъм от две нива на интервенция в 
случай на радиологична извънредна ситуация или ядрен инцидент: 
- незабавно приемане от Комисията на регламент „ad hoc“, който да приложи за 
конкретен случай, в определена област и за ограничен период на валидност максимално 
допустимите нива на радиоактивно замърсяване, предвидени в приложения І и ІІІ от 
предложението; 
- в срок до един месец от приемането му, даване на предложение от Комисията до 
Съвета за адаптиране или потвърждаване на този регламент „ad hoc“. 
Целта на техниката на преработка е именно да се обоснове правото на Съвета „да 
упражнява директно правомощието да приеме регламент, за да може да одобри 
своевременно мерките, предложени от Комисията“. Това се прави, като в новото 
съображение 15 се посочва: „уместно е Съветът да запази правото си“.     

Във връзка с предложението за преработка докладчикът би разгледал следните 
въпроси:
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- дали тази обосновка мотивира в достатъчна степен запазването на изпълнителни 
правомощия от Съвета, които във всеки случай са изключение от нормалното правило, 
съгласно което изпълнителните правомощия са запазени за Комисията; 
- дали тези изпълнителни правомощия, делегирани на Съвета, са сами по себе си 
подходящо дефинирани и дали рамката за тях е подходяща, по-специално съгласно 
новите разпоредби на Договора от Лисабон в светлината на „делегираните актове” и 
„актовете за изпълнение” (членове 290 и 291 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз), които също се прилагат в областта на Евратом (виж член 106а, 
параграф 1 от консолидирания текст на Договора за Евратом, съгласно който членове 
285—304 от ДФЕС се прилагат за Договора за Евратом).   

ii) Оценка:
Докладчикът е на мнение, че съображение 15, което е единствената съдържаща 
промени част, не може да се отдели от члена, към който се отнася. Ако направи това, 
докладчикът би трябвало да разгледа валидността на член 3 и съответно механизма, 
който се създава вследствие на правомощията, дадени на Съвета в следващите членове 
от предложението.
Поради това, извън техниката на преработка сама по себе си, е необходимо да се 
разгледа цялостната съгласуваност на регламента.  В този смисъл механизмът —
предвиждащ незабавно приемане на регламент „ad hoc“ в случай на радиологична 
извънредна ситуация, който да приложи максимално допустимите нива на 
радиоактивно замърсяване, предвидени в настоящия регламент, евентуално пряко чрез 
Съвета — изглежда за докладчика сериозно проблематичен. 
Докладчикът би искал да изрази следните резерви:  

 тези условия, които бяха създадени в контекста на ситуацията след 
Чернобил, би трябвало да се съгласуват с настоящия режим на изпълнителни 
правомощия;

- Прекалено неясно е определението за регламент „ad hoc“, приеман от Комисията 
съгласно член 2 от предложението. Във вида му понастоящем то дава на Комисията 
правото да взема незабавно подходящи мерки — мерки за „изпълнение” на основния 
акт по смисъла на член 291 от ДФЕС. 
Без да отрича необходимостта Комисията да приеме тези мерки, докладчикът счита, че 
техният режим следва да бъде ясно определен, в съответствие с разпоредбите на член 
291, както и условията за тяхното ревизиране. 

-Режимът, посочен в член 3, при който Съветът може да приеме регламент с цел 
"адаптиране или потвърждаване на разпоредбите" на "ad hoc" регламента на 
Комисията, не е ясен. . И тук отново изглежда, че тези мерки на Съвета могат да се 
окачествят като „актове за изпълнение” на настоящия регламент. Независимо от това, 
подобно правомощие може да бъде предоставено на Съвета единствено в "надлежно 
обосновани случаи", като на Комисията обичайно се възлага задължението да 
упражнява това правомощие1.

                                               
1 Член 291, параграф 2 от ДЕО гласи следното: "Когато са необходими еднакви условия за изпълнение на 
правно обвързващите актове на Съюза, тези актове предоставят изпълнителни правомощия на 
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За докладчика настоящото предложение не мотивира по ясен начин необходимостта да 
се запазят изпълнителни правомощия за Съвета, що се отнася до контекста, естеството 
и съдържанието на основния акт, който се изпълнява. Освен това докладчикът не е 
убеден в добавената стойност на този подход на две нива, при който Съветът може 
накрая да утвърди или приеме решения на Комисията, която следва да бъде 
единственият изпълнителен орган при нормални обстоятелства.    

 самите максимално допустими нива, определени в предложението 
(приложания І и ІІІ), са предмет на правна несигурност

- В съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 1 тези нива могат да бъдат 
"ревизирани или допълнени"въз основа на предложение на Комисията до Съвета, "по 
искане на дадена държава-членка или на Комисията".  Това практически представлява 
допълване или изменение на несъществени елементи от законодателния акт, което 
трябва да бъде извършено съобразно режима на "делегираните актове", в съответствие 
с разпоредбите на член 290 ДФЕС. Следователно правото на инициатива следва да 
остане само за Комисията. Всяка инициатива от държава-членка би представлявала 
ясно нарушение на правилата на Договора. 

-Чрез кодифицирането на съществуващите разпоредби, приети през 90-те години на 
ХХ век, предложението продължава да се позовава на неактуални текстове: вж. 
определението на "храни за кърчмачета" в приложение І.  

Препоръки:
Независимо от това, че настоящото предложение се разглежда посредством техниката 
за преработка, докладчикът приканва комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика да внесе съществени изменения в предложенията, които да не засегнат 
единствено обозначената в сиво част, за да се гарантира правна сигурност и 
последователност на текста. 

Следователно докладчикът ще предложи подробни изменения към кодифицираните 
части от предложението с цел:

- да се уеднакви процедурата в случай на ядрена опасност, като се даде 
надзорна роля на Комисията и се изясни режимът на нейните актове (приемане, 
преразглеждане). За тази цел, докладчикът предлага на Комисията да се 
предоставят следните правомощия:
i) незабавно да прилага максимално разрешените нива на радиоактивно замърсяване, 
съгласно определението в приложенията (вж. член 2 с изменението);  
ii) да приема "делегирани актове" за ревизиране и допълване на нивата на замърсяване 
и списъка на храните и фуражите от второстепенно значение, при отчитане на 
последните достижения на техническия прогрес (вж. член 5 с изменението и 
последващата процедура от членове 5а до 5в).    

-да обслужва интересите на гражданите чрез по-добро управление на 

                                                                                                                                                  
Комисията, или, в някои специфични и надлежно обосновани случаи, както и в случаите, предвидени в 
членове 24 и 26 от Договора за Европейския съюз, на Съвета".
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ситуацията след възникнал инцидент, като намесата и маржовете за действие, 
предоставени на държавите-членки, бъдат ограничени:
i) от една страна, тъй като процедурата на "потвърждение" или "адаптиране" от 
страна на Съвета на прилагането на максимално разрешени нива изглежда ненужна и 
представлява източник на правна несигурност, докладчикът предлага заличаването на 
това равнище на намеса (член 3 и член 4);
ii) от друга страна, инициативите на държавите-членки по отношение на 
преразглеждането или добавяне ъкм равнищата на замърсяване (членове 5 и 8), както 
и правилата за прилагане на регламентта (член 8), са съответно уеднаквени чрез 
режима на делегирани актове/актове за изпълнение (член 2 с изменението и член 5 с 
изменението).       

-да гарантира правна сигурност на цялото предложение чрез:
i) съгласуването на остарялите процедури с разпоредбите на Договора от Лисабон -
процедурата по комитология в областта на Евратом, приета по аналогия, която 
настоящото предложение възнамерява да кодифицира;
ii) при необходимост, актуализиране на определенията. 

От гледна точка на процедурата, предложените промени по същество биха довели до 
уведомяването на Съвета и Комисията за намерението на докладчика преди 
гласуването на проектодоклада, както е предвидено в член 87. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Ref.: D(2010)32731

Ref.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Committee on Industry, Research and Energy
ASP 10E206
Brussels

Subject: Proposal for a Council regulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
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as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА 
РАБОТНА ГРУПА КЪМ ПРАВНАТА СЛУЖБА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 4 юни 2010 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение 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(2010)184 от 27.4.2010 г. – 2010/0098(CNS)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 
правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание 
на 6 май 2010 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от 
Комисията.

В хода на заседанието1, след като разгледа предложението за регламент на Съвета за 
преработване на Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета от 22 декември 1987 година  
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 от 12 април 1989 година 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 от 29 март 1990 година за 
определяне на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на 
фуражите вследствие на ядрен инцидент или друг вид радиационна авария, 
консултативната работна група констатира единодушно, че предложението не съдържа 
никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива.
Консултативната работна група констатира също така,  че по отношение на 
                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 
немски език, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за 
разглеждания текст.



PE450.574v02-00 28/28 PR\834546BG.doc

BG

кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните 
изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите 
текстове, без промяна по същество.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор


