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Относно: Становище по правното основание на 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))

Уважаеми господин Председател,

в писмо от 11 ноември 2010 г. в съответствие с член 37, параграф 2 поискахте от 
комисията по правни въпроси да провери дали член 31 от Договора за Евратом 
представлява целесъобразно правно основание за горецитираното предложение на 
Комисията и дали не би било по-целесъобразно да се избере член 168, параграф 4, 
буква б от ДФЕС.   

Комисията разгледа гореспоменатия въпрос на своето заседание от 22.11.2010 г.

I. Контекст

На 27 април 2010 г. Комисията прие предложение за преработка на 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 (наричан по-нататък „предложението“) и внесе 
предложението в Парламента в рамките на процедура по консултация.  Комисията по 
правни въпроси разгледа предложението в съответствие с чл. 87 от Правилника 
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(преработка) и на 23 юни 2010 г. препоръча на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика (ITRE) да пристъпи към разглеждането на предложението по 
същество. Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в момента 
разглежда предложението по същество и докладчикът Ivo Belet внесе проектодоклад 
(наричан по-нататък „проектодокладът“).

С писмо от 11 ноември председателят на ITRE поиска становище от комисията по 
правни въпроси относно избора на правно основание за предложението след внасянето 
на изменения в тази комисия, имащи за цел да изменят правното основание.  

II - Правно основание

1.   Правно основание на предложението на Комисията

Предложението се основава на член 31 (Дял ІІ, глава 3: Здравеопазване и безопасност) 
от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ЕОАЕ), който 
гласи следното:

„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; Съветът действа с 
квалифицирано мнозинство.“

Определение за посочените в чл. 31 „основни стандарти“ се съдържа в чл. 30 от ЕОАЕ, 
който гласи следното: 

„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.“

Накрая, член 31 от ЕОАЕ, предвижда следното:

„Член 32
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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.“

2. Предложени изменения на правното основание

Както съобщи в своето писмо председателят на ITRE, докладчикът Ivo Belet желае да 
измени правното основание на предложението, като го замени с позоваване на 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), по-конкретно с чл. 168, 
параграф 4, буква б) от него, който гласи следното: 

„Член 168
(предишен член 152 от ДЕО)

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

В подкрепа на внесеното изменение, докладчикът посочва, че член 168, параграф 4, 
буква б) „позволява приемане на мерки във фитосанитарната област. Целта на 
регламента е да определи максимално допустимите нива на радиоактивно 
замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на 
радиологично замърсяване, докато Директива 96/29/Евратом на Съвета, основаваща 
се на член 31 от Договора за Евратом, се фокусира върху група от хора, които могат 
да бъдат изложени на евентуално радиактивно замърсяване. Следователно 
позоваването на Договора за Евратом не е подходящо, тъй като основаната цел на 
регламента е закрилата на общественото здраве, което представлява  област, 
уредена чрез член 168 от ДФЕС“.

Следва да се отбележи, че приемането на член 168 като правно основание би довело до 
заменяне на процедурата на консултация с обикновена законодателна процедура с 
пълноценното участие на Парламента. 

III - Анализ

Според съдебната практика на Съда на ЕС, „изборът на правното основание на дадена
мярка трябва да се основава на обективни критерии, подлежащи на съдебен контрол, 
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сред които по-специално са целта и съдържанието на съответния акт“1.
Следователно целта и съдържанието на мярката трябва също така да съответства на 
обхвата на правното основание.

                                               
1 Вж неотдавнашно дело C-411/06 Комисията v Парламента и Съвета (решение от 8 септември  2009 г.), 
все още непубликувано в Сборника.
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ЕОАЕ съдържа разпоредби, които позволяват на Комисията да регулира използването 
на атомна енергия от държавите-членки, по-конкретно по отношение на ядрената 
безопасност и здравеопазването. Член 2, буква б) от ЕОАЕ, гласи, че Общността 
„установява единни стандарти за сигурност с цел опазване здравето на работниците 
и на населението и да осигурява тяхното прилагане”. Глава 3 от Дял ІІ на Договора 
относно здравеопазването съдържа разпоредби относно основните стандарти по 
отношение на защитата срещу йонизиращо лъчение.

Настоящият регламент установява процедурата за определяне на максимално 
допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите, които могат да 
бъдат пуснати на пазара след ядрен или друг радиационен инцидент, който може да 
доведе или е довел до значително радиоактивно замърсяване на храни и фуражи.1
Същевременно Приложение ІІ и ІІІ определят максимално допустимите нива на 
замърсяване храните и фуражите. Следва тази област да бъде уредена чрез приемане на 
регламент на Евратом.

Съдът на ЕС вече имаше възможност да разгледа избора на правно основание за 
Регламент № 3954/87 на Съвета, който е обект на настоящето предложение за 
преработка и постанови следното: „Целта на Регламент № 3954/87 е да установи 
единни стандарти за защита на здравето на работниците и населението, както е 
посочено в член 2, буква б) от Договора за създаване на Европейската общност за 
атомна енергия. Той определя максимални допустими нива на радиоактивно 
замърсяване на храните и фуражите и изисква от Комисията да приеме, в случаи на 
ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване, ако обстоятелствата го 
изискват, регламент за прилагане на тези максимални допустими нива.   Тъй като 
целта му е да защити населението от опасности, произлизащи от храни и фуражи, 
които са били подложени на радиоактивно замърсяване, възможно е той да бъде 
приет въз основа на член 31 от ЕОАЕ.“2 В този случай от Съда беше поискано да реши 
дали член 100а3 от Договора за ЕИО не би бил по-целесъобразно правно основание и 
Съдът се произнесе, че „Фактът, че той [регламентът] предвижда също забрана за 
пускане на пазара на храни и фуражи с равнища на замърсяване, надвишаващи 
максималните допустими нива, не налага едновременно с това да се прибегне към член 
100а от Договора за ЕИО. В действителност тъй като тази забрана е само едно от 
условията за ефективност на прилагането на максималните допустими нива, 
хармонизирането на условията за свободното движение на стоки в Общността чрез 
регламента има единствено акцесорен характер, като избягва приемането на 
едностранни мерки от различните държави-членки.“ Съдът постанови още, че:
„Указанията са по-скоро, че целта на членовете, към които се препраща, е да се 
гарантира постоянна и ефективна защита на здравето на населението при 
опасности, произтичащи от йонизиращо лъчение, независимо от неговия източник и 
от категориите на лицата, изложени на такова лъчение“.

                                               
1 Член 1, параграф 1 от предложението.
2 C-70/88 Европейският парламент срещу Съвета  [1991] Recueil, 1991 I-4529.
3 Процедура по сближаване на законодателствата на вътрешния пазар (сега член 114 от ДФЕС).
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Съдът впоследствие препраща към това решение в своето решение по Дело С-29/99 
Комисията срещу Съвета1, за да изтъкне, че „Съдът отказва да подкрепи 
ограничителното тълкувание на членове 30 и следващи от Договора за ЕОАЕ, 
предложено от Парламента. Той приема, че целта на тези членове е да се гарантира 
последователна и ефективна закрила на общественото здраве срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращо лъчение, „независимо от неговия източник“.“

Съдът също изтъкна, че тълкуванието „трябва да се извърши с оглед на целта, 
посочена в преамбюла към Договора за ЕОАЕ „да създадат условия за безопасност, 
необходима за премахването на опасностите за живота и здравето на 
населението““2.

Изглежда, че членове 30 и следващи от Договора за ЕОАЕ представляват самостойно 
правно основание за установяване на основни стандарти за безопасност, насочени към 
защита на здравето на населението (общественото здраве) срещу всяка опасност, 
възникваща от йонизиращи лъчения, и по-конкретно за създаване на условия за 
приемане на максимални допустими равнища на замърсяване.

При все това, като се отчита фактът, че член 168 от ДФЕС се отнася до общественото 
здраве и изисква високо равнище на закрила на човешкото здраве при разработването и 
изпълнението на всички политики и дейности на Съюза, може да се твърди, че 
всъщност той трябва да се използва за правно основание за приемането на въпросната 
мярка.  Правната служба на Парламента в свое съобщение от 18 ноември 2010 г. 
развива няколко аргумента във връзка с това, преди да заключи в полза на член 168, 
параграф 4, буква б) от ДФЕС.

На първо място фактът, че Съдът е отхвърлил предишни аргументи за правно 
основание, свързано с вътрешния пазар, и е потвърдил член 31 от Договора за ЕОАЕ 
като единственото валидно правно основание, не изключва нов подход от страна на 
Съда. Всъщност правното основание, посочено в изменение, внесено от докладчика, не 
съществуваше по време на постановяването на решението по Дело С-70/88. Член 168, 
параграф 4, буква б) от ДФЕС беше въведен с Договора от Маастрихт през 19923.

На второ място трябва също да се припомни, че просто фактът, че е намесена ядрена 
авария или опасност, не означава автоматично правно основание в Договора за ЕОАЕ.
Така Съдът постанови в Дело С-62/884 относно Регламент 3955/875, че: „Прибягването 
към член 113 [понастоящем член 207 от ДФЕС] като правно основание на оспорвания 
регламент не може да бъде изключено въз основа на това, че членове 30 и следващи от 
Договора за ЕОАЕ определят конкретни правила за основните стандарти за закрила 

                                               
1 Дело C-29/99 Комисия/Съвет, Recueil 2002 г., стр. I-11282, точка 80.
2 Пак там, параграф 75.
3 По това време беше член 129, параграф 4, буква б) от Договора за ЕО, изменен с Договора от 
Амстердам и преномериран на член 152, параграф 4, буква б) от ДЕО.
4 Дело C-62/88, Гърция/Съвет, Recueil 1990 г., стр. I-1527, точки 16—18.
5 Регламент EИО № 3955/87 на Съвета от 22 декември 1987 г. за условията, регулиращи вноса на 
земеделски продукти с произход от трети страни след аварията в атомната централа в Чернобил, OВ L 
146, 30.12.1987 г., стр. 14.
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на общественото здраве от опасностите, възникващи от йонизиращо лъчение. Тези 
разпоредби, които фигурират в глава, озаглавена „Здравеопазване и безопасност“, 
която е част от дял втори от Договора за ЕОАЕ, озаглавен „Разпоредби за 
поощряване напредъка в областта на ядрената енергетика“, са предназначени да 
предвидят опазване на общественото здраве в ядрения сектор. Те не са предназначени 
за регулиране на търговията между Общността и страни, които не са нейни членки.“ 

На трето място самото предложение в съображение 5 посочва редица „приети  мерки, 
за да се гарантира вносът на някои селскостопански продукти в Съюза  да се 
извършва само в съответствие с общите договорености, гарантиращи здравето на 
населението“.Посочените мерки включват Регламенти на Съвета (ЕИО) № 1707/861, 
(ЕИО) № 3020/862, (ЕИО) № 3955/87. Тези правни актове потвърждават, че правните 
действия в отговор на ядрена авария не налагат непременно акт, основаващ се на 
ЕОАЕ.
Най-накрая член 168, параграф 4, буква б) би могло действително да представлява 
подходящо правно основание за предложението. Този член изисква мерките, приемани 
въз основа на него, да „имат за пряка цел закрилата на общественото здраве“, което е 
несъмнено вярно в случая на настоящото предложение, което „установява максимално 
допустими нива на (...) замърсяване на храните и фуражите“3. Един допълнителен 
аргумент в подкрепа на тази позиция е член 6, който предвижда пускане на пазара 
единствено на храни и фуражи, отговарящи на максимално допустимите равнища, 
определени в регламента.  Определението на храни и фуражи, посочено в член 1, 
параграф 2 от предложението (съответно „продукти, които са предназначени за 
консумация от хора или непосредствено, или след преработка“ и „продукти, които са 
предназначени само за храна на животни“), подчертава целта на предложението. По-
долу е даден списък на няколко правни актове, приети съгласно член 168, параграф 4, 
буква б) от ДФЕС: 

 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични 
животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация 
от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните 
животински продукти)4,

 Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 
2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите5,

 Регламент (EО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 

                                               
1 Регламент EИО № 1707/86 на Съвета от 30 май 1986 г. за условията, регулиращи вноса на земеделски 
продукти с произход от трети страни след аварията в атомната централа в Чернобил, OВ L 14, 31.5.1986 
г., стр. 88. Този регламент препраща към Договора за ЕИО; той обаче не препраща към конкретен член от 
него.
2  Регламент (EИО) № 3020/86 на Съвета от 30 септември 1986 г.  за удължаване на срока на действие на 
Регламент (ЕИО) № 1707/86 за условията, регулиращи вноса на земеделски продукти с произход от трети 
страни след аварията в атомната централа в Чернобил, OВ L 280, 1.10.1986 г., стр. 79. Този регламент 
препраща към Договора за ЕИО; той обаче не препраща към конкретен член от него.

3 Вж. Съединени дела C-453/03, C-11/04, C-12/04 и C-194/04 ABNA и др., Recueil 2005 г., стр. I-10423.
4 OВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.
5 ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.
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23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или 
животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета1,

 Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година относно определяне на специфичните правила за организирането на 
официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени 
за човешка консумация2.

                                               
1 ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1. 
2 OВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.
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Следователно оттук следва, че предложението може да се разглежда като мярка във 
фитосанитарната и/или ветеринарната област, която има за пряка цел закрилата на 
общественото здраве.

ІV - Заключение и препоръка

С оглед на гореизложения анализ, следва да се заключи, че фактът, че преди 
въвеждането на член 168 от ДФЕС през 1992 г. Съдът е счел член 31 от Договора за 
ЕОАЕ за целесъобразно правно основание за регламента, чиято преработка се предлага, 
не е силен аргумент, който да изключва избора на член 168, параграф 4, буква б), който 
не е съществувал по това време и който се отнася до закрилата на общественото здраве, 
като правно основание.

На заседанието от 22 ноември 2010 г. комисията по правни въпроси реши с 
единодушие1 да Ви препоръча предложението да се основава на член 168, параграф 4, 
буква б) от ДФЕС.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 На окончателното гласуване присъстваха Klaus-Heiner Lehne  (председател), Luigi Berlinguer 
(заместник-председател), Raffaele Baldassarre (заместник-председател), Evelyn Regner (заместник-
председател), Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Eva Lichtenberger (докладчик по 
становище), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos
Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström and
Tadeusz Zwiefka


