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Относно: Становище относно правното основание на предложението за регламент 

относно прозрачността и устойчивостта на модела на ЕС за оценка на 

риска в хранителната верига (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 

2018/0088(COD)) 

Уважаема госпожо Председател, 

С писмо от 19 ноември 2018 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси 

съгласно член 39, параграф 2 от Правилника за дейността във връзка с разглеждането 

на правилността и целесъобразността на правното основание на горепосоченото 

предложение на Комисията. 

Комисията разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 6 декември 

2018 г. 

I – Контекст 

 

Предложението има за цел да измени Регламента за общото законодателство в областта 

на храните1 („Регламент за ОЗОХ“), както и осем свързани законодателни акта2, по 

отношение на оценката на риска в хранителната верига. 

 

Предложението на Комисията се основава на член 43 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз (ДФЕС) относно селското стопанство, на член 114 от ДФЕС 

относно хармонизирането на вътрешния пазар и на член 168, параграф 4, буква б) от 

ДФЕС относно общественото здраве. 

 

Изменението, внесено в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност 

на храните (ENVI), има за цел добавянето на член 192, параграф 1 от ДФЕС относно 

околната среда към правното основание. 

 

II – Релевантни членове от Договорите 
 

В предложението на Комисията са представени като правни основания следните 

членове от ДФЕС (подчертаването е добавено): 

 

Член 43 ДФЕС, отнасящ се до областите на селското стопанство и рибарството, 

гласи следното: 

 

Член 43 

(предишен член 37 от ДЕО) 

 

1. Комисията представя предложения за изработването и прилагането 

                                                 
1 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 относно безопасността на 

храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).  
2 Вж. бележка под линия 8 в становището на Правната служба относно списъка на пълните заглавия на 

тези актове и на препратките към тях. 
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на Обща селскостопанска политика, включително за замяна на 

националните организации с една от формите на обща организация, 

предвидена в член 40, параграф 1, както и за прилагането на мерките, 

посочени в настоящия дял. 

 

Предложенията отчитат взаимната зависимост между 

селскостопанските проблеми, споменати в настоящия дял. 

 

2. Европейският парламент и Съветът, като действат в 

съответствие с обикновената законодателна процедура и след 

консултация с Икономическия и социален комитет, създават общата 

организация на селскостопанските пазари, предвидена в член 40, 

параграф 1, и приемат останалите разпоредби, необходими за 

постигането на целите на общата селскостопанска политика и 

общата политика в областта на рибарството. 

 

3. Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определяне 

на цените, налозите, помощите и количествените ограничения, както и 

за определянето и разпределянето на възможностите за риболов. 

 

[...] 

 

 

Член 114 ДФЕС, отнасящ се до хармонизирането в областта на вътрешния 

пазар, гласи следното: 

 

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.  

 

[...] 

 

3. В своите предложения, предвидени в параграф 1, в областта на 

здравето, сигурността, защитата на околната среда и защитата на 

потребителите, Комисията приема за база високо равнище на защита, 

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. 

 

4. Ако след приемане от Европейския парламент и Съвета, от Съвета 
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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. 

 

 

Член 168, параграф 4, буква б) от ДФЕС, отнасящ се до общественото здраве, гласи 

следното: 

 

Член 168 

(предишен член 152 от ДЕО) 

 

1.  При разработването и изпълнението на всички политики и дейности 

на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве. 

 

[...] 
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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) 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. 

 

[...] 

 

 

Член 192, параграф 1 от ДФЕС относно околната среда, за който се предлага да бъде 

добавен към правното основание, има следния текст: 

 

Член 192 

(предишен член 175 от ДЕО) 

 

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 191.  

 

[...] 

 

 

Член 191 ДФЕС гласи следното:  

 

Член 191 

(предишен член 174 от ДЕО) 

 

1.  Политиката на Съюза в областта на околната среда допринася за 

осъществяването на следните цели: 

 

— опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда; 

 

— защита на здравето на хората; 
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— разумно 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. 

 

[...] 

 

 

Член 193 ДФЕС гласи следното: 

 

Член 193 

(предишен член 176 от ДЕО) 

 

Приетите в съответствие с член 192 предпазни мерки не са пречка за 

държавата-членка да запази съществуващите или да въведе по-строги 

предпазни мерки. Тези мерки трябва да бъдат съвместими с 

Договорите. Те се съобщават на Комисията. 

 

 

Член 207 от ДФЕС относно общата търговска политика, който е част от правното 

основание на първоначалния регламент за ОЗОХ, има следния текст: 

 

Член 207 

(предишен член 133 от ДЕО) 

 

1. Общата търговска политика се основава на единни принципи, по-

специално по отношение на промените в тарифните ставки, 

сключването на тарифни и търговски споразумения в областта на 

търговията със стоки и услуги, и търговските аспекти на 

интелектуалната собственост, преките чуждестранни инвестиции, 

уеднаквяването на мерките за либерализиране, експортната политика, 

както и мерките за търговска защита, включително онези, които 

следва да се предприемат в случай на дъмпинг или субсидии. Общата 

търговска политика се провежда съгласно принципите и целите на 

външната дейност на Съюза. 

 

2. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез 

регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

приемат мерки за определяне на рамката, в която се осъществява 

общата търговска политика. 

 

[...] 

 

 

III – Съдебна практика, свързана с правното основание 

 

Съгласно установената практика на Съда на Европейския съюз „изборът на правното 
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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 представлява основание за отмяна на въпросния акт. 

 

Макар че изборът на правно основание по принцип не следва да зависи от избора, 

направен за предходни законодателни актове, съгласно постоянната съдебна практика 

определянето на правното основание на акт трябва да се извърши при отчитане 

конкретно на неговите цел и съдържание, а не с оглед на правното основание, 

използвано за приемането на други актове на Съюза, които евентуално може да 

притежават сходни характеристики. При все това, когато даден законодателен акт е 

замислен само като допълнение или корекция на друг законодателен акт, без да се 

променя първоначалната му цел, законодателят на ЕС има пълното право да посочи 

като основание на последния акт правното основание на първия акт1. 2  

 

Ако става въпрос за няколко правни основания, следва да бъде установено дали 

предложеният акт:  

1. има повече от една цел или е съставен от няколко части, едната от които може да 

бъде определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е 

само акцесорна; или  

2. преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно 

свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на 

другата или да е опосредена от нея. 

 

Съгласно практиката на Съда в първия случай актът трябва да има едно-единствено 

правно основание, а именно правното основание, което съответства на основната или 

преобладаващата цел или съставна част, а във втория случай актът трябва да бъде 

основан на съответните различни правни основания3. 

 

 

IV – Цел и съдържание на предложения регламент 

 

Основната цел на предложението е да се направят по-прозрачни изследванията, 

използвани при оценката на риска на хранителните вериги, и да се отговори на 

потребностите на обществото от по-прозрачна и независима оценка на риска и по-

ефективна обмяна на информацията за риска. Чрез укрепването на управлението на 

Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и подсилването на устойчивостта 

на оценката на риска, то цели да гарантира, че ЕОБХ ще продължи да играе основна 

роля в системата за безопасност на храните в Съюза и да допринася за доброто здраве и 

благосъстоянието на гражданите на Съюза, както и за иновативен и 

конкурентоспособен сектор на хранително-вкусовата промишленост в Съюза. 

 

По-конкретно предложението цели да повиши гаранциите за достоверност, 

                                                 
1 Решение по дело C-45/86, Комисия/ Съвет („Общи тарифни преференции“) (Сборник 1987 г., стр. 1439, 

т. 5); Решение по дело C-440/05, Комисия/ Съвет (Сборник 2007 г., стр. I-9097); Решение по дело C-

411/06, Комисия/ Парламент и Съвет (Сборник 2009 г., стр. I-7585). 
2 Решение от 21 юни 2018 г., Полша/Парламент и Съвет, C-5/16 , EU:C:2018:483, т. 49 и 69 и цитираната 

съдебна практика. 
3 Вж. решение по дело C–411/06, цитирано по-горе, т. 46 – 47. 
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обективност и независимост на изследванията, които ЕОБХ използва за своята оценка 

на риска, по-специално във връзка със заявленията за разрешение. За постигането на 

тези цели предложението се стреми да подобри управлението и да засили научното 

сътрудничество между държавите членки и тяхното участие в ЕОБХ, да укрепи 

способността на ЕОБХ да поддържа високо равнище на научен експертен опит в 

различните области на своята работа, по-специално способността му да привлича 

отлични учени за членове на групите от научни експерти, както и да разработи 

всеобхватна и ефективна комуникационна стратегия за риска, включваща Комисията, 

държавите членки и ЕОБХ през целия процес на анализ на риска. 

 

Предложението се състои от 40 съображения и 11 членове. Член 1 включва изменения 

на регламента за ОЗОХ чрез въвеждане на 18 нови члена относно обмяната на 

информацията за риска, въпроси, свързани с управлението на ЕОБХ, регистър на 

проучванията, консултации с трети лица, проверки, проучвания за проверка, 

поверителност, защита на данните и предоставяне на правомощия за приемане на 

делегирани актове за създаване на общ план за обмяна на информация за риска по 

въпроси, свързани с агрохранителната верига. Членове 2—9 включват незначителни 

изменения на другите осем законодателни акта, предимно относно прозрачността и 

поверителността. Накрая, членове 10 и 11 се отнасят до преходните мерки и до 

влизането в сила. 

 

Окончателният доклад по досието, приет в комисията по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните, се състои от 131 изменения, но с изключение на 

изменението, с което се цели промяна на правното основание, те изглежда не променят 

съществено целта и съдържанието на предложението на Комисията. 

 

 

V – Определяне на целесъобразното правно основание 
 

На първо място следва да се отбележи, че регламентът за ОЗОХ, който понастоящем е в 

процес на изменение, е основан на трите правни основания, предложени от Комисията 

в предложението, както и на член 133 от Договора за ЕО относно общата търговска 

политика (понастоящем член 207 от ДФЕС). Комисията обаче не е включила в 

предложението член 207 от ДФЕС, който изглежда правилно, тъй като предложението 

няма нищо общо с общата търговска политика.1 

 

Правната служба е предоставила този полезен преглед на правните основания на 

всички девет законодателни акта, обхванати от предложението2: 

 

Регламент за ОЗОХ  членове 37, 95, 133 и член 152, 

параграф 4, буква б) от ДЕО  

Директива 2001/18 Член 95 ДЕО 

                                                 
1Докладът на комисията ENVI обаче въвежда ново съображение 4а, което косвено засяга общата 

търговска политика: „При подписването на търговски споразумения Съюзът трябва да гарантира, че 

законодателството на трети държави – партньори в областта на храните, защитава безопасността на 

храните поне дотолкова, колкото законодателството на Съюза, за да се гарантира безопасността на 

потребителите и да не се създават неравностойни условия за конкуренция с европейските продукти.“ 
2вж. становището на Правната служба, SJ-0333/18, точка 15. 
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Регламент № 1829/2003 Членове 37, 95, 152, параграф 4, буква б) 

от ДЕО 

Регламент № 1831/2003 Член 37 и член 152, параграф 4, буква б) 

от ДЕО 

Регламент № 2065/2003 Член 95 ДЕО 

Регламент № 1935/2004 Член 95 ДЕО 

Регламент № 1331/2008 Член 95 ДЕО 

Регламент № 1107/2009 Член 37, параграф 2, член 95 и член 152, 

параграф 4, буква б) от ДЕО 

Регламент № 2015/2283 член 114 ДФЕС 

 

На първо място може да се заключи, че всички актове, за които се предлага да бъдат 

изменени, са се основавали на едно или на комбинация от трите правни основания от 

предложението на Комисията. Регламент (ЕО) № 1107/2009 обаче се основава 

специално частично на член 43, параграф 2 от ДФЕС (предишен член 37 от Договора за 

ЕО), който представлява параграфът от разпоредбата, в която се съдържа позоваване на 

обикновената законодателна процедура. 

 

Като се има предвид, че съгласно цитираната по-горе съдебна практика, когато 

законодателен акт е замислен просто като допълнение или изменение на друг 

законодателен акт, без промяна на първоначалната му цел, законодателят на ЕС има 

пълното право да основе последния акт на правното основание на първия акт, изглежда, 

че Комисията правилно е включила трите относими члена в правното основание, като 

не на последно място е оценила, че целта на предложението не е да се променят 

първоначалните цели на изменените актове, а просто да се укрепят някои ограничени 

аспекти от тях. 

 

В съответствие с член 1 от Регламента за ОЗОХ относно неговата цел и обхват, той 

предоставя основата за гарантиране на високо равнище на защита на здравето на човека 

и интересите на потребителите по отношение на храните, като същевременно се 

гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар и се установяват общи 

принципи и отговорности, средства за осигуряване на солидна научна основа, 

ефективни организационни мерки и процедури за подпомагане на вземането на 

решения по въпроси, свързани с безопасността на храните и фуражите.  

 

Настоящото предложение по никакъв начин не променя тези цели на регламента за 

ОЗОХ, а по-скоро има за цел укрепване на някои аспекти от него, по-специално във 

връзка с прозрачността на оценката на риска и някои аспекти на управлението на ЕОБХ 

— орган, който също е създаден с Регламента за ОЗОХ.  Останалите осем 

законодателни акта се изменят основно само по отношение на аспектите, свързани с 

прозрачността и поверителността, докато първоначалните им цели не са засегнати от 

тези промени. Поради това предложението на Комисията би могло правилно да се 

основава на правното основание на първоначалните актове, т.е. на трите члена, 

предложени от Комисията, както е посочено в таблицата по-горе. 

 

Следователно се поставя въпросът дали и трите посочени члена трябва да бъдат 

включени в правното основание или дали само един или два от тях биха били 

достатъчни.  
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Както посочва правната служба, член 114 от ДФЕС (предишен член 95 от Договора за 

ЕО) вече е правно основание за всички изменени правни актове, с изключение на един 

и като се има предвид, че предложението цели укрепване на процедурната рамка и 

прозрачността на процедурите за издаване на разрешения, може да се каже, че 

основната му цел е да гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и 

следователно по принцип прибягването до член 114 от ДФЕС като правно основание 

може да бъде достатъчно1.  

 

Следователно, в съответствие със съдебната практика, цитирана по-горе, трябва да се 

определи дали тези аспекти на вътрешния пазар представляват основната или 

преобладаващата цел или съставна част, докато селското стопанство и рибарството, 

посочени в член 43 от ДФЕС, и общественото здраве в член 168, параграф 4 от ДФЕС 

са само акцесорни, или и трите посочени цели или компоненти са преследвани 

едновременно и неразривно свързани, без една от тях да е второстепенна и косвена по 

отношение на другата.  

 

Като се има предвид, че регламентът за ОЗОХ определя общите принципи и изисквания 

на законодателството в областта на храните и също така създава ЕОБХ като отговорен 

орган на Съюза за оценка на риска по въпроси, свързани с безопасността на храните и 

фуражите, установяването на обща организация на селскостопанските пазари и общата 

селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството (член 43, 

параграф 2 от ДФЕС), и мерките във ветеринарната и фитосанитарната област, които 

имат за пряка цел защитата на общественото здраве (член 168, параграф 4, буква б) от 

ДФЕС), едва ли биха могли да се считат за вторични или непреки за общата цел на 

вътрешния пазар, но трябва да се считат за неразривно свързани с тях.   

 

Следователно членове 43, параграф 2 и 168, параграф 4 от ДФЕС трябва да бъдат 

обединени с член 114 от ДФЕС, за да сформират правното основание за 

предложението. 

 

Накрая, пред нас остава въпросът дали член 192, параграф 1 от ДФЕС следва да бъде 

добавен към правното основание.  

 

Приетото от  ENVI изменение, което имаше за цел добавянето на този член относно 

околната среда към правното основание, беше обосновано по следния начин: 

„Разрешението за отглеждане или пускане в обращение на генетично модифицирани 

организми, растения или животни, както и разрешаването на активните вещества 

на пестициди, има значително въздействие върху естествената околна среда и 

човешкото здраве; защитата на човешкото здраве е част от политиката на ЕС в 

областта на околната среда“. 

 

Макар от Договора да е ясно, че политиката на Съюза в областта на околната среда 

допринася за постигането на целта за защита на човешкото здраве, опазването на 

околната среда просто не е основна цел и съдържание на предложението. Както е 

посочено по-горе, целта и съдържанието на предложението трябва по-скоро да се 

разглеждат като аспекти на процесите на разрешаване в рамките на единния пазар, 

свързани със селското стопанство/рибарството и общественото здраве. 

                                                 
1Пак там, точка 18. 
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Освен това член 114, параграф 3 от ДФЕС вече изисква от Парламента, Съвета и 

Комисията, в рамките на съответните им правомощия, да приемат за основа висока 

степен на защита по въпроси, свързани с опазването на околната среда, във всички 

мерки за сближаване на разпоредбите, които имат за цел създаването или 

функционирането на вътрешния пазар, включително като се вземе предвид по-

специално всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. 

 

И накрая, както посочва и Правната служба, във всички случаи членове 114 и 192 от 

ДФЕС предвиждат различни правни режими по отношение на възможността държавите 

членки да приемат по-строги национални мерки1. Като има предвид, че в член 193 от 

ДФЕС се посочва ясно, че защитните мерки, приети съгласно член 192 от ДФЕС, не са 

пречка за която и да е държава членка да запази или въведе по-строги защитни мерки, 

член 114 от ДФЕС включва сложна система за проверка на различните национални 

мерки, която предоставя на Комисията важна роля, за да се гарантира, че подобни 

национални мерки не представляват средство за произволна дискриминация или 

прикрито ограничение на търговията между държавите членки, и че Комисията трябва 

да определи дали те представляват или не пречка за функционирането на вътрешния 

пазар. Тези два режима на правни мерки за защита са явно несъвместими един с друг. 

 

Следователно член 192, параграф 1 от ДФЕС не може да бъде добавен като правно 

основание за предложението.  

 

 

VI – Заключение и препоръка 

 

Предвид предходния анализ членове 43, параграф 2, 114 и 168, параграф 4, буква б) от 

ДФЕС съставляват подходящите правни основания за предложението. 

 

На своето заседание от 6 декември 2018 г. комисията по правни въпроси съответно 

реши със 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“2 да препоръча на 

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да не взема 

предвид член 192, параграф 1 от ДФЕС като допълнително правно основание в 

последвалата процедура по това досие. 

 

 

 

                                                 
1вж. становището на Правната служба, SJ-0333/18, точка 24. 
2На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Жан-Мари Кавада, Мади Делво 

(заместник-председатели), Аксел Фос (докладчик по становище), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, 

Жофруа Дидие, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Мери Хънибол, Ана Миранда, Юлия Реда, 

Евелин Регнер, Йенс Роде, Виржини Розиер, Тимо Вьолкен, Жорж Бах, Филип Лоазо, (за Мари-Кристин 

Бутоне, съгласно член 200, параграф 2). 
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С уважение, 

Павел Свобода 

 

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


