
AL\659413BG.doc PE 386.571v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по правни въпроси 
Председател

22.3.2007

Г-н Miroslav Ouzký
Председател
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно правното основание на Предложението за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета относно установяването на обща 
процедура за разрешение на хранителни добавки, хранителни ензими и 
ароматични продукти за храни (COM(2006)0423) – C6-0258/2006 –
2006/0143(COD))1

Уважаеми г-н Председател,

В писмо от 28 февруари 2007 г. Вие сезирахте Комисията по правни въпроси съгласно
член 35, параграф 2 за разглеждане правилността и целесъобразността на правното 
основание на гореспоменатото предложение на Комисията.

Комисията разгледа горепосочения въпрос на своето заседание от 20 март 2007 г.

Докладчикът на водещата комисия г-жа Westlund, предлага правното основание на 
предложението да се промени от член 95 на член 95 заедно с член 175 от Договора за 
ЕО.

Правно основание

Всички актове на Общността трябва да се основават на регламентираното в Договора 
(или в друг законов акт, който възнамеряват да прилагат) правно основание. Това

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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правно основание дефинира ratione materiae (според материята) компетентността на 
Общността и посочва как тази компетентност да бъде упражнявана, а именно 
правният(ите) инструмент(и) който/които може да се използва(т), и процедурата за 
вземане на решение.

Предвид последствията от правното основание, изборът на същото е от основна 
важност, особено за Парламента, тъй като то определя каква дума има Парламентът, 
ако въобще има такава, в законодателната процедура.

От съдебната практика на Съда на ЕО е установено, че изборът на правно основание не 
е субективен, а „трябва да бъде определен на базата на обективни фактори, подлежащи
на съдебен контрол“1 – обективни фактори, каквито са целта и съдържанието на 
въпросната мярка2. Нещо повече, решаващият фактор следва да бъде основният 
предмет на една мярка.3

Съгласно съдебната практика на Съда на ЕО, един общ член от Договора съставлява 
достатъчно правно основание, дори въпросната мярка, по второстепенен начин, също 
да има цел, каквато и определен член от Договора4.

Ако, обаче, се приеме позицията, че целите за защита на човешкото здраве и 
установяването и функционирането на вътрешния пазар са неразривно свързани една с 
друга, без едната да се счита за вторична и косвена по отношение на другите, може да 
се счита, че трябва да се използват и двете правни основания, като се има предвид, че и 
за двата члена 95 и 175, параграф 1 е предвидена една и съща процедура за вземане на 
решения (процедура на съвместно вземане на решение)5.

Водещата комисия предлага член 1756 заедно с член 957 от Договора за ЕО да се 
  

1 Дело 45/86 Комисията срещу Съвета [1987] ECR 1439, параграф 5.
2 Дело C-300/89 Комисията срещу Съвета [1991] ECR I-287, параграф 10.
3 Дело C-377/98 Нидерландия срещу Европейския парламент и Съвета [2001] ECR I-7079, параграф 27.
4 Дело C-377/98 Нидерландия срещу Европейския парламент и Съвета [2001] ECR I-7079, параграфи 27-
28; Дело C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, 
параграфи 93-94.
5 Дело C-165/87 Комисията срещу Съвета [1988] ECR 5545, параграф 11.
6 Член 175, параграф 1
1. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 251 и след консултация с 
Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, приема решения относно действията, 
които Общността трябва да предприеме, за да постигне целите, посочени в член 174.
7 Член 95
1. Чрез дерогация от член 94 и освен когато е предвидено друго в настоящия договор, за постигането на 
предвидените в член 14 цели, се прилагат следните разпоредби. Съветът, в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 251, след като се консултира с Икономическия и социален комитет, приема мерки за 
сближаване на законовите, подзаконовите или административните разпоредби в държавите-членки, 
които имат за своя цел установяването и функционирането на вътрешния пазар.
2. Параграф 1 не се прилага по отношение на фискалните разпоредби, на разпоредбите относно 
свободното движение на хора или на онези, относно 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 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.
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използват като правно основание на регламента. Член 175, параграф 1 се отнася за 
целите на член 1741, и по-специално
— опазване, защита и подобряване качеството на околната среда,
— защита на здравето на хората,
— разумно и рационално използване на природните ресурси,
— поощряване на мерките на международно ниво за справяне с регионалните и 
световни проблеми в областта на околната среда.

Цел и съдържание на предложението за регламент и оценка на правното основание за
него

    
4. Ако след приемането от Съвета или от Комисията на дадена мярка за хармонизиране, една държава-
членка счете за необходимо да запази националните си разпоредби, на основание значими нужди, 
посочени в член 30 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 накърняват разпоредбите на параграф 4, ако след приемането 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 до 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 уведомява Комисията, която незабавно преценява 
дали да предложи подходящи мерки на Съвета.
9. Чрез дерогация от процедурата, предвидена в член 226 и 227, Комисията и всяка държава-членка могат 
пряко да сезират Съда на Европейските общности, ако счита, че друга държава-членка упражнява 
неправомерно правомощията, предвидени в този 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 30 и подчинени на процедура на контрол от 
Общността.

1 Член 174, параграф 1
1. Политиката на Общността 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,
— разумно и рационално използване на природните ресурси,
— поощряване на мерките на международно ниво за справяне с регионалните и световни проблеми в 
областта на околната среда.
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Член 1 предвижда следното:
„1. Настоящият регламент предвижда обща процедура за преценка и разрешение

(наричана по-долу „обща процедура“) за хранителни добавки, хранителни 
ензими, ароматични продукти за храни и източници за ароматични продукти за 
храни, влагани и предназначени за влагане в или върху храни (наричани по-
долу „вещества“), която допринася за свободното движение на тези вещества в 
рамките на Общността.

2. Общата процедура определя процедурните мерки за актуализиране на 
списъците с веществата, чиято продажба е разрешена в Общността в 
съответствие с Регламент (ЕО) № XXX/2006, Регламент (ЕО) № YYY/2006 и 
Регламент (ЕО) № ZZZ/2006 (наричани по-долу „закони за хранителния 
сектор“).

3. Критериите, според които веществата могат да бъдат включени в списъка на 
Общността, предвиден в член 2, съдържанието на регламента, посочен в член 7,
и където е приложимо, преходните разпоредби относно съществуващите 
процедури, са предвидени във всеки закон за хранителния сектор.“

Съображения 1, 2, и 3 гласят следното:

„(1) Свободното движение на безопасни и здравословни храни е основен аспект на 
вътрешния пазар и допринася значително за здравето и благосъстоянието на 
гражданите и за техните социални и икономически интереси.

(2) Високото ниво на защита на живота и здравето на хората следва да бъде 
гарантирано при провеждането на политиките на Общността.

(3) За да се защити човешкото здраве, безопасността на добавките, ензимите и 
ароматичните продукти за храни за консумация от хора трябва да бъде оценена
преди те да бъдат пуснати на пазара на Общността.“

Съдържанието на предложението за регламент може да бъде обобщено, както следва:
Глава I: Общи принципи

Установява се обща процедура за оценяване и разрешаване на добавки, ензими и 
ароматични продукти. Тази процедура е проектирана така, че да бъде проста, бърза и 
ефективна, като се зачитат принципите на доброто управление и правната сигурност. 
Тя е съсредоточена върху актуализирането, въз основа на критериите, предвидени в 
секторните закони, на списък от разрешени вещества, който трябва да бъде изготвен и 
поддържан от Комисията.

Глава II: Обща процедура
Съгласно предложената процедура, исканията за актуализации трябва да бъдат 
адресирани до Комисията, без да се преминава първо през национален орган. 

Комисията трябва да изпрати преписката с искането до Органа и до държавите-членки 
и да поиска становището на Органа, който трябва да издаде такова в рамките на шест 
месеца. 
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За да се осигури задължителният ефект на актуализиращите мерки, предложението 
предвижда приемането им да бъде в правната форма на регламент, приет в 
съответствие с процедурата на комитология.

Когато списъкът се актуализира в рамките на това предложение за регламент, всякакви 
други подходящи легитимни фактори трябва да бъдат взети предвид. Така, когато 
започва процесът на вземане на решение, Комисията, като управляваща риска, може да 
предложи мярка, която не е в съответствие с резултата от оценката на риска, извършена 
от органа, който е отговорен. В такива случаи Комисията трябва да обясни своите 
причини за такова отклонение. Това е в съответствие с общите принципи на Codex 
Alimentarius относно анализа на риска.

Глава III: Други разпоредби

За да се вземат предвид конкретните характеристики на всеки закон за хранителния 
сектор, настоящото предложение дава пълномощия на Комисията, след консултация с 
органа, да вземе решения за различните подробности на процедурата и да предвиди 
известна степен на гъвкавост по отношение на сложните и чувствителни случаи.

Всички неповерителни данни трябва да бъдат направени достъпни за обществеността.

Ако държавите-членки или Комисията преценят, че дадено вещество, което е 
разрешено съгласно настоящото предложение, представлява сериозен риск за здравето 
на човека, здравето на животните или за околната среда, трябва да бъдат приети 
спешни мерки.

В съответствие с обяснителния меморандум „Като част от усилията, предприети за 
подобряване на законодателството на Общността на базата на концепцията „от фермата 
до масата“, в Бялата книга за безопасност на храните, Комисията обяви намерението си 
да актуализира и завърши съществуващото законодателство по отношение на 
добавките и ароматичните продукти и да предвиди специални разпоредби по 
отношение на ензимите. (Дейности 11 и 13 от Бялата книга). 

Настоящото предложение има за цел да осигури правилното функциониране на 
вътрешния пазар, като същевременно осигури и високо ниво на защита на живота и 
здравето на хората по отношение на хранителни добавки, хранителни ензими и 
ароматични продукти за храни.

За да постигне това, то има за цел да установи обща процедура за разрешение, която е 
централизирана, ефективна, целесъобразна и прозрачна, и се основава на оценка на 
риска, извършвана от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу 
„Органа“) и на система за управление на риска, в която Комисията и държавите-членки 
вземат участие в рамката на процедурата на регулаторната комисия. Въз основа на 
научната оценка на Органа, на Комисията се възлага задачата за съставянето, 
поддържането и актуализирането на общ позитивен списък за всяка категория от 
съответните вещества. Включването на някое вещество в един от тези списъци 
означава, че неговата употреба е разрешена по принцип за всички оператори на пазара 
на Общността.“
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Комисията обосновава прибягването до член 95, както следва: „Това предложение има 
за цел да подобри условията за функционирането на вътрешния пазар, тъй като ще бъде 
възможно продуктите, разрешени в съответствие с предложената процедура, да бъдат 
използвани навсякъде в Общността. Предвиденият регламент ще доведе до 
хармонизирането на законовите разпоредби на държавите-членки, отнасящи се до
употребата на хранителни добавки, хранителни ензими и ароматични продукти за 
храни, под формата на позитивен списък на разрешени вещества, който ще бъде 
изготвен от Комисията в съответствие с регламента.“

Оценка

Въз основа на този анализ на целта и съдържанието на предложението за регламент се 
счита, че целите за защита на човешкото здраве и установяването и функционирането 
на вътрешния пазар са неразделно свързани една с друга, без едната да се счита за 
вторична и косвена спрямо другата. Предложението очевидно има както цели, свързани
със защитата на човешкото здраве, така и цели, предназначени за подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар.

Поради тази причина се счита, че правното основание следва да бъде член 95 и член 
175 от Договора за ЕО.

Заключение

На заседанието си от 20 март 2007 г. комисията по правни въпроси съответно 
единодушно реши1, да препоръча предложението за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за разрешение хранителни 
добавки, хранителни ензими и ароматични продукти за храни да бъде основано на член 
95 и член 175 от Договора за ЕО.

С уважение,

Giuseppe Gargani

  
1 Следните членове присъстваха на окончателното гласуване: Giuseppe Gargani (председател), Cristian 
Dumitrescu (заместник-председател), Rainer Wieland (заместнки-председател), Francesco Enrico Speroni 
(заместник-председател), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, 
Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, 
Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.


